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صفحات مسلح سیمانی آکواپنل داخلی که مطابق با جديدترين فن آوری روز دنیا توسط 
در  استفاده  جهت  ايده آل  حل هايی  راه  می شوند،  تولید  آلمان  آکواپنل  کناف  شرکت 
ساختارهای ديوار جداکننده و سقف کاذب محیط های مرطوب مانند حمام ها، سرويس های 
بهداشتی، سونا، استخرها و محیط های تهیه و تولید مواد غذايی ارائه می نمايند. صفحات 
در  ننموده،  طبله  رطوبت،  برابر  در  صد درصدی  مقاومت  ضمن  داخلی  آکواپنل  سیمانی 
و  نشده همچنین شکل  و گسیخته  نرم  کلر،  آزاد  يون های  و  آبريزی  با رطوبت،  مجاورت 

استحکام اولیه خود را از دست نمی دهند.
مزايايی چون قابلیت خم شدن در حالت خشک تا شعاع يک متر، سبکی وزن و برش و نصب 
آسان با ابزار دستی، اين محصول را  به گزينه ای مناسب برای مهندسین معمار، شرکت های 

مهندسی مشاور و پیمانکاران ساختمانی، تبديل نموده است.
صفحات سیمانی آکواپنل داخلی محصولی غیر قابل اشتعال )گروه A1( و مقاوم در برابر 
بارهای ضربه ای )سخت و نرم( می باشد. ساختارهای داخلی آکواپنل دارای مزايايی همچون 
مقاوت باا در برابر آتش سوزی، عايق مناسب صدا و حرارت بوده و قابل استفاده در هر نوع 
فضای خیس و در معرض رطوبت داخلی ساختمان ها با کاربری هايی مانند بیمارستان ها، 
آکواپنل  سیمانی  پنل  می باشند.  مسکونی  و  تجاری  اداری،  آموزشی،  محیط های  ورزشی، 
همچنین به دلیل عاری بودن از مواد آلی، در برابر رشد قارچ و کپک مصون بوده و در برابر 

برخی مواد شوينده و شیمیايی مانند مواد ضد عفونی کننده و کلر نیز مقاومت کامل دارد.
در ادامه به برخی مزايای کاربردی ساختارهای داخلی آکواپنل برای محیط های مرطوب که 

با سرعت باا و سهولت قابل اجرا می باشند، خواهیم پرداخت.

صفحات مسلح سیمانی آکواپنل داخلی
مقدمه



معرفی و مرور اجزای ساختار
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يکی از اصلی ترين عوامل آسیب های ساختاری در ساختمان 
را می توان رطوبت دانست. آب موجود در ساختمان خود را به 

اشکال زير نمايان می سازد:
� آب راکد و يا در حال حرکت

� آب ناشی از اثر مويینگی
� قطرات آب

� رطوبت نسبی بسیار باا )نم(
در بسیاری از فضاهای ساختمان )به عنوان مثال؛ در تمامی 
آشپزخانه ها،  آزمايشگاه ها،  تجاری،  و  خانگی  تر  سلول های 
در  مقاومت  و  نم  نفوذ  از  جلوگیری  سونا ها(،  و  استخرها 
اجزای  مقاومت  بردن  باا  جهت  ضروری  امری  رطوبت  برابر 
در  رطوبت  برابر  در  مقاومت  همچنین  می باشد.  ساختمانی 
زيرزمین و پارکینگ ها نیز اهمیت خاصی دارد، زيرا که اين 
کف  و  ديوار  از  رطوبت  جذب  خطر  معرض  در  اغلب  فضاها 

)توسط مصالح سنتی( و حتی در اثر وقوع سیل می باشند.
با توجه به توضیحات فوق، بايستی مصالحی را جهت ساخت 
فضاهای مذکور به کار برد که حداقل شرايط و مشخصات زير 

را داشته باشند:
� در برابر رطوبت مقاوم بوده و دچار تغییر ابعادی نگردد.

� در برابر کپک و قارچ  مقاوم باشد.
� امکان تنفس و عبور بخار آب را داشته باشد به گونه ای که 

هوای مطلوبی را در محیط ايجاد کند.
ايده آل  حلی  راه  داخلی،  آکواپنل  سیمانی  مسلح  صفحات 
جهت مصرف و ساخت فضاهای مذکور می باشند. استفاده از 
ساختارهای آکواپنل داخلی، ساخت انواع ديوارهای جداکننده 
و سقف های کاذب را در فضاهای مرطوب امکان پذير می سازد. مزايا و مشخصات نسل جديد صفحات مسلح سیمانی آکواپنل داخلی تولید شده با استاندارد   

BS EN 12467)C2 کاس(
11 Kg/m2 15 به Kg/m2 کاهش وزن واحد سطح از �

� برش آسان تر با استفاده از ابزار دستی
� سرعت و سادگی بیشتر در نصب

� قابلیت خم پذيری تا شعاع يک متر درحالت خشک و بدون نیاز به برش کاری
� 100% مقاوم در برابر آب و رطوبت

� مقاوم در برابر قارچ و کپک، گسیختگی و تورم
)60 x 60 cm 50 در هر متر مربع )به ابعاد Kg قابلیت اجرای کاشی تا وزن �

)A1( غیر قابل اشتعال �
� ايجاد فضای مفید بیشتر با استفاده از ضخامت کم ساختار ديوارها 

� مقاوم در برابر ضربه و عملکرد صوتی باا
� ساخته شده از مواد با کیفیت، پايدار، مقاوم و سازگار با محیط زيست

آکواپنل ترکیبی فشرده از سیمان پرتلند، پرلیت منبسط شده و سنگدانه های سبک بوده که 
وجوه پشت و روی آن به وسیله شبکه الیاف شیشه مخصوص، مسلح شده است.

با استفاده از فن آوری Easy Edge، لبه های طولی اين صفحات بوسیله شبکه توری الیاف شیشه 
مسلح می گردد که نتیجه آن درزگیری بسیار خوب و اجرای يک ساختار مستحکم می باشد.

                            12/5 mm :ضخامت
1200 mm :عرض
2400 mm :طول

)158/4 m2 بسته بندی: 55 برگ در يک پالت )معادل
11 Kg/m2 وزن: تقريبا

صفحات مسلح سیمانی آکواپنل داخلی

داخلی آکواپنل  فیزیکی  مشخصات 
)mm( 2400طول

)mm( 1200عرض

)mm( 12/5ضخامت 

)m( 1حداقل شعاع خم 

)kg/m2( حدوداً 11وزن
)kg/m3( حدوداً 750چگالی در حالت خشک 

)MPa( خمشی  7 ≥مقاومت 

PH 12مقدار 

استاندارد  اساس  بر  ساختمانی  مصالح  حريق  بندی  طبقه 
EN13501

A1



3

فلزی یا  گالوانیزه  زیرسازی 
0/7mm – 0/6mm 0/8ضخامت سازهmm – 2/0mm ضخامت سازه

تک ايهتک ايهسه ايهدو ايهتک ايه
SN 39 ماکسی  xxپیچ مخصوص 

SB 39 ماکسی  xxپیچ مخصوص 

SN 25 ماکسی  xپیچ مخصوص 

SB 25 ماکسی  xپیچ مخصوص 

SN 55 ماکسی  xپیچ مخصوص 

پیچ مخصوص Maxi آکواپنل

)PU( چسب مخصوص درزگیری آکواپنل داخلی

پیچ های مخصوص Maxi در دو نوع ساده 
SN و سرمته SB جهت اتصال صفحات 

زير  انواع  به  آکواپنل  سیمانی  مسلح 
سازی ها مرسوم استفاده می شود. پیچ های 
و  پنل  ايه  يک  اتصال  برای   ،25mm

پیچ های 39mm برای نصب ايه دوم به 
زير سازی کاربرد دارند.

جهــت ايجــاد اتصــال صلــب بیــن 
ــی از  ــیمانی داخل صفحــات مســلح س
چســب مخصــوص درزگیــری آکواپنل 

داخلــی )PU( اســتفاده می گــردد.

اتصال  برای  پیچ ها  نوع  اين  سرمته  نوع 
 0/8 mm صفحات به سازه هايی با ضخامت

تا 2mm مناسب می باشد.
در  مقاوم  روکش  دارای   ،Maxi پیچ های 
برابر زنگ زدگی بوده و همچنین مقاومت 
برابر  در  ساعت   720 میزان  به  آن ها 

خوردگی مورد آزمايش قرار گرفته است.

 10 m2 مقدار مصرف: هر تیوب تقريبا
ساختار را پوشش می دهد.

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

600mm

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

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

بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل )خاکستری(
ــردن درز  ــر ک ــت پ ــه جه ــن بتون از اي
ــری  ــل و درزگی ــن صفحــات آکواپن بی
همــراه بــا نــوار درزگیــر آکواپنــل 
بــه عــاوه پوشــش روی پیچ  هــای 
ــل اســتفاده می شــود. ماکســی آکواپن

 0/7 Kg/ m2 :مقدار مصرف

20Kg بسته بندی: کیسه

* بازه زمانی مصرف از تاریخ تولید: 
12 ماه

* بازه زمانی مصرف از تاریخ تولید: 
12 ماه

* در شرايط انبارش استاندارد و توصیه شده توسط تولید کننده
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ماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی
ايـن محصـول بـه منظـور پوشـش  از 
 PU روی درزهـای پـر شـده بـا چسـب
و پوشـش کل سـطح آکواپنـل داخلـی 
يکدسـت  سـطوحی  ايجـاد  جهـت 
عملیـات  بـرای  مناسـب  صیقلـی  و 
رنگ آمیزی برای سـطوحی که پوشـش 

می شـود. اسـتفاده  ندارنـد  کاشـی 

ولی  بوده  آب  دافع  محصول  اين 
مرطوب  فضاهای  در  آن  از  استفاده 
آب  مستقیم  پاشش  معرض  در  که 
توصیه  هستند،  طوانی  مدت  برای 
استفاده  برای  اين محصول  نمی گردد. 
مناسب  ساختمان  خارجی  فضای  در 

نمی باشد.

شبکه توری مخصوص آکواپنل
از ايـن محصـول بـرای مسـلح کـردن 
انـدود پوششـی مخصـوص مارموريـت 
سـفید يـا خاکسـتری جهت پوشـش 
کل سـطح آکواپنل اسـتفاده می گردد.

مقـدار مصـرف: تقريبـاً m2 1/1 در 
مترمربع هـر 

بسـته بنـدی: 30 رول در هـر پالت، 
50 m2 هـر رول معـادل

اندود پوششی مارموریت )سفید یا خاستری(
سطح  پوشش  جهت  محصول  اين  از 
از  )پس  داخلی  و  خارجی  آکواپنل 
ضخامت  می شود.  استفاده  درزگیری( 
ديوار  سطوح  روی  اندود  اين  بهینه 
خارجی   يا  داخلی  آکواپنل  جداکننده 

mm 7 تا mm 9 می باشد.

* موجود در دو رنگ خاکستری و سفید

ــا  ــه ب ــر کیس ــاط: ه ــبت اخت نس
6/5 لیتــر آب

 8-7 Kg/m2  ًمقدار مصرف: تقريبا
7 mm با ضخامت

25 Kg بسته بندی: کیسه

)10cm( نوار درزگیر آکواپنل
از ايـن نـوار بـه همـراه بتونـه درزگیـر 
مسـلح  جهـت  آکواپنـل،  مخصـوص 
اسـتفاده  صفحـات  بیـن  درز  کـردن 
می گـردد. ايـن نـوار داخـل ايـه بتونه 
روی  و  اکواپنـل  مخصـوص  درزگیـر 
محـل درزهـای افقـی و عمـودی قـرار 

می گیـرد.

m 2/1 در  مقـدار مصـرف: تقريبـاً 
هـر مترمربـع

بسـته بندی: 12 رول در يک کارتن، 
50 m هـر رول معادل

مقدار مصـرف: Kg/m2 1/7 به ازای 
هـر میلیمتـر ضخامت. )معمـواً در دو 

مرحله روی سـطح پوشـش می يابد.(

10 Kg بسته بندی: سطل

� بـرای مسـلح نمـودن محـل درزهـا، پـس از اسـتفاده از چسـب PU و گیـرش کامل آن، اسـتفاده از اين محصـول همراه با نـوار درزگیر کناف مشـابه روش درزگیری 
و بتونـه کاری سـاختارهای گچـی کنـاف )در دو مرحلـه( و سـنباده کاری هر يـک از مراحل درزگیری پـس از گیرش ماسـتیک، توصیه می گردد.

� قبل از استفاده از اين محصول سطح پنل به پرايمر مناسب آغشته گردد.
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روش اجرای دیوار جداکننده داخلی با استفاده ازآکواپنل داخلی

4 - قرارگیری و نصب صفحات بعدی:
نصب افقی صفحات:

هنگام نصب رديف های بعدی، بايستی 
به حصیرچین بودن صفحات نیز توجه 
داشت و فاصله دو درز عمودی در اين 
حالت به اندازه فاصله دو استاد است.

3 - پیچ زنی و اتصال پنل به زیرسازی
صفحات مسلح سیمانی به وسیله پیچ های 
يا  )فلزی  زيرسازی  به   Maxi مخصوص 

چوبی( متصل می گردند. 
صفحه  مرکز  از  زنی  پیچ  می شود  توصیه 
آغاز و به انتهای صفحه ختم شود سپس 
پیچ زنی لبه ها انجام پذيرد. در زمان نصب 
دقت شود که صفحات به درستی بر روی 

زيرسازی قرار گرفته باشند.

يکديگر  از  پیچ ها  فاصله  حداکثر 
لبه ها  از  فاصله  حداقل  و   250mm

15mm می باشد.

نفوذ  از  می بايست  مرحله  اين  در 
صفحات  داخل  به  پیچ  حد  از  بیش 

جلوگیری شود.

2 - اجرای زیر سازی
بر مبنای ساختار مورد نیاز، يک زير سازی 
اجرا  فلزی  يا  چوبی  مقطع  از  مناسب 
می شود. فاصله روادارهای قائم ) استادها( 
 600mm حداکثر  سازی  زير  اين  در 
منظور  به  می سازد  نشان  خاطر  می باشد. 
بهبود عملکرد صوتی ساختار، از نوار فوم 
عناصر  با  ديوار  اتصال  سطح  بین  کناف 

پیرامونی استفاده گردد.

نصب صفحات
صفحات مسلح سیمانی آکواپنل در هنگام 
نصب می توانند بصورت افقی و يا عمودی 

نصب گردند. 
در زمان نصب اولین پنل بايستی اطمینان 
در  هم  شده  نصب  پنل  که  شود  حاصل 
عمودی  راستای  در  هم  و  افقی  راستای 
اقدام به نصب پنل های  باشد. سپس  تراز 

بعدی نمود.

≤250 mm 

≥15 mm from corner 

1 - برشکاری صفحات
فلزی  و خط کش  مداد  از  برشکاری  برای 
می شود.  استفاده  مخصوص  برش  تیغه  و 
ابتدا مسیر برش به وسیله خط کش فلزی 
برش  تیغه  با  سپس  و  مشخص  مداد  و 
ايجاد  شیار  يک  مسیر  اين  در  مخصوص 
می شود. در مرحله بعد با وارد کردن ضربه 
شکسته  پنل  برش خورده،  پنل  پشت  به 
پنل  توری پشت  انتها شبکه  در  می شود. 

نیز با کاتر، برش داده می شود.
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5 - درزگیری صفحات
PU 1- روش اول:  استفاده از چسب

با  مناسب  اتصال  ايجاد  از  اطمینان  جهت 
چسب مخصوص PU، لبه های صفحات را با 

استفاده از قلم موی خیس تمیز نمايید.
چسب PU بايستی به صورت نواری پیوسته 
در راستای قائم و افقی لبه صفحه اجرا گردد. 
هر  ازای  به   50ml تقريباً  مصرف  میزان 

مترمربع می باشد. 

اجرای چسب PU بايد قبل از اجرای صفحه 
صفحه  گیرد.  انجام  کناری  و  رويی  بعدی 
ايه  به  و  داده  قرار  خود  جای  در  را  بعدی 
چسب PU فشار دهید. سپس پانل را به زير 

سازی پیچ نمايید. 
شود  خشک   PU چسب  تا  دهید  فرصت 
اضافی  چسب های  سپس  روز(  يک  )معموا 
کاردک  وسیله  به  درزها  از  زده  بیرون 

مخصوص تراشیده می شود.
توجه: در فضاهای مرطوب، درز بین ديوار با سقف، کف و يا ساير ديوارها بايد 
با مواد درزبند مناسب )نظیر خمیر سیلیکون( کاما درزبندی شود. تعبیه درز 

انبساط در فواصل حداکثر m 7/5 الزامی است.

ــل  ــه، مح ــن مرحل ــام اي ــس از اتم پ
بــا  نیــز  پیچ هــا  تمامــی  اجــرای 
ــه مخصــوص درزگیــری آکواپنــل  بتون

می شــود. داده  پوشــش 
ــازک کاری  ــا ن ــش از کاشــی کاری ي پی
ــر  ــا پرايم ــا ب ــطح پنل ه ــتی س بايس

ــود. ــته ش ــب آغش مناس

در صـورت نیـاز بـه اجـرای کاشـی در 
حمـام، ابتـدا وان حمام نصب و سـپس 
کاشـی کاری از باای آن اجرا می شـود. 
کاشـی های  از  اسـتفاده  صـورت  در 
 cm حداکثـر  ابعـاد  )بـا  سـرامیکی 
پـودری  مـات  ازچسـب   )60*60
پلیمـر(  بـا  شـده  )اصـاح  سـیمانی 

شـود. اسـتفاده 
از چسـب  اسـتفاده  و  انتخـاب  جهـت 

کاشـی، بـه "دسـتورالعمل اسـتفاده از چسـب کاشـی کنـاف" مراجعـه شـود. 
 C2/C1 چسـب کاشـی مـورد اسـتفاده می بايسـت حداقـل الزامـات کاس
برای چسـب های کاشـی بر اسـاس اسـتاندارد EN 12004 را داشـته باشـد.

برای سـطوحی که نیاز به کاشـی کاری 
ندارند، پیشـنهاد می گردد از ماسـتیک 
آمـاده مصـرف آکواپنـل داخلـی جهت 
دسـتیابی بـه سـطحی همـوار و قابـل 

اسـتفاده شـود. رنگ آمیزی 

2- روش دوم: استفاده از بتونه درزگیر 
مخصوص آکواپنل به همراه نوار درزگیر

بافاصله پس از نصب پنل ها و پیش از پر 
اقدام  بايستی  غبار،  و  با گرد  شدن درزها 
درزگیر  بتونه  با  درزگیری  و  درزبندی  به 

آکواپنل نمود.
درزهای  مناسب  ماله  از  استفاده  با  ابتدا 
با  بین پنل ها  الی 5 میلیمتری موجود   3
به  بتونه درزگیر پرشده و روی محل درز 

پوشیده  بتونه  همان  با   3mm الی   2mm ضخامت  و   15cm تقريبی  عرض 
آن  و سطح  فشرده  آرامی  به  درز  روی  را   10cm درزگیر  نوار  می شود. سپس 

مجدداً با ماله تسطیح و پرداخت می گردد.

جـدیـد
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صفحات مسلح سیمانی آکواپنل داخلی را می توان به دو روش درزگیری نمود. 
روش اول استفاده از چسب مخصوص PU و روش دوم استفاده از بتونه درزگیر 

مخصوص آکـواپنـل به همراه نوار درزگیری cm 10 می باشـد.

10cm درزگیری با بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل به همراه نــوار درزگــیری  PU درزگیری با چسب مخصوص

روش های مورد تایید درزگیری ساختارهای دیوار آکواپنل داخلی

منطقه نصب 1:
مناطقی که بار تصرف کمتری دارند و تردد افراد در آن کمتر است. مانند آپارتمان، اتاق ای هتل، دفاتر اداری، اتاق های بستری، نگهبانی و اتاق هايی با کاربری مشابه 

شامل راهروها

منطقه نصب 2:
مناطقی که فرض بر تردد بیشتر افراد در آن ها می باشد، مانند اتاق های جلسات بزرگ، سالن های تئاتر، نمايشگاه ها ، فضاهای خرده فروشی )فروشگاه ها( و اتاق های با 

کاربری مشابه آن. همچنین فضاهايی با اختاف ارتفاع )پرتگاه( بزرگتر يا مساوی با يک متر در اين طبقه بندی قرار می گیرند.

� ديوارهای مقاوم در برابر زلزله در طبقه  بندی منطقه نصب 2 قرار می گیرند.
� اختاف حداکثر ارتفاع مجاز ديوار بستگی به منطقه نصب آن دارد، که کلیه اين مشخصات به صورت مجزا برای کلیه ساختارها تعیین شده است. 
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اطاعات عملکردی ساختارها و جزئیات اجرایی
)W381(  دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک ایه پوششی در هر طرف

ارتفاع دیوار

حداکثر ارتفاع مجازفواصل استادهاسازه
mm 0/6 ضخامت ورق استادها

mm
منطقه نصب 2منطقه نصب 1

mm

CW 50  سازه استاد
6003.002.75

                                 فاقد کد حريق
CW 75 سازه استاد

6005.004.00

                                 فاقد کد حريق
CW 100 سازه استاد

6006.005.00

                                 فاقد کد حريق

جزئیات اجرایی

W381-B1  درز قائم

W381-D1  اتصال گوشه

W381-VU1  اتصال به کف

W381-A1  اتصال به ديوار بنايی

W381-C1  اتصال T شکل

CW اجرای بازشوی در با سازه  W381-E2UA اجرای بازشوی در با سازه  W381-E1

W381-VO1  اتصال به سقف

W381-VM1  درز افقی

خمیر درزبند

بتونه درزگیر

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب( سازه های کناف

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

 نوار عايق

خمیر درزبند )سیلیکون يا مشابه آن( 

خمیر درزبند

خمیر درزبند

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

سازه  CW کناف

کناف سازه  

سازه  UW کناف

سازه های کناف

سازه های کناف

عايق الیاف معدنی )اختیاری(
عايق الیاف معدنی

خمیر درزبند

بتونه درزگیر

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب( سازه های کناف

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

 نوار عايق

خمیر درزبند )سیلیکون يا مشابه آن( 

خمیر درزبند

خمیر درزبند

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

سازه های کناف

سازه های کناف

عايق الیاف معدنی )اختیاری(
عايق الیاف معدنی

سازه UW کناف

سازه CW کناف

خمیر درزبند

خمیر درزبند

بتونه درزگیر

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب( سازه های کناف

چسب درزگیر PU آکواپنل

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

 نوار عايق

خمیر درزبند )سیلیکون يا مشابه آن( 

خمیر درزبند

خمیر درزبند

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

سازه های کناف

سازه های کناف

عايق الیاف معدنی )اختیاری(
عايق الیاف معدنی

خمیر درزبند

بتونه درزگیر

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب( سازه های کناف

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
سازه UA کناف به ضخامت 2 میلی متر

 نوار عايق

خمیر درزبند )سیلیکون يا مشابه آن( 

خمیر درزبند

خمیر درزبند

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

 نوار عايق

سازه  CW کناف

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

سازه های کناف

سازه های کناف

عايق الیاف معدنی )اختیاری(
عايق الیاف معدنی

خمیر درزبند

بتونه درزگیر

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب( سازه های کناف

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

 نوار عايق

خمیر درزبند )سیلیکون يا مشابه آن( 

خمیر درزبند

خمیر درزبند

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

سازه  UW کناف

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

سازه های کناف

سازه های کناف

عايق الیاف معدنی )اختیاری(
عايق الیاف معدنی

خمیر درزبند

بتونه درزگیر

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب( سازه های کناف

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

 نوار عايق

خمیر درزبند )سیلیکون يا مشابه آن( 

خمیر درزبند

خمیر درزبند

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

 نوار عايق

کناف سازه  

سازه  CW کناف

سازه  UW کناف

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

سازه های کناف

سازه های کناف

عايق الیاف معدنی )اختیاری(
عايق الیاف معدنی

خمیر درزبند

بتونه درزگیر

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب( سازه های کناف

آکواپنل چسب درزگیر 

چسب درزگیر PU آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

 نوار عايق

خمیر درزبند )سیلیکون يا مشابه آن( 

خمیر درزبند

خمیر درزبند

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

کناف سازه  

سازه  UW کناف

کناف سازه  

سازه های کناف

سازه های کناف

عايق الیاف معدنی )اختیاری(
عايق الیاف معدنی
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W382-VU1  اتصال به کف

ارتفاع دیوار

حداکثر ارتفاع مجازفواصل استادهاسازه
mm 0/6 ضخامت ورق استادها

mm
منطقه نصب 2منطقه نصب 1

mm

CW 50  سازه استاد
6004.00 3.50

                                 فاقد کد حريق
CW 75  سازه استاد

6006.005.00

                                 فاقد کد حريق
CW 100  سازه استاد

6007.006.50

                                 فاقد کد حريق

جزئیات اجریی

W382-B1  درز قائم

W382-C2  اتصال گوشه

CW اجرای بازشوی در با سازه  W382-E2

W382-A1  اتصال به ديوار بنايی

W382-C1  اتصال T شکل

UA اجرای بازشوی در با سازه  W382-E1

W382-VO1  اتصال به سقف

W382-VM1  درز افقی

)W382( دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو ایه پوششی در هر طرف

خمیر درزبند
 نوار عايق

سازه  CW کناف

سازه  UW کناف

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
 نوار عايق

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق الیاف معدنی )اختیاری(

بتونه درزگیر

کناف سازه  

کناف سازه  

خمیر درزبند

خمیر درزبند

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی

بتونه درزگیر منعطف

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

خمیر درزبند
 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
 نوار عايق

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق الیاف معدنی )اختیاری(

بتونه درزگیر

کناف سازه  

کناف سازه  

خمیر درزبند

خمیر درزبند

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی

بتونه درزگیر منعطف

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

خمیر درزبند
 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
 نوار عايق

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

سازه  CW کناف

چسب درزگیر PU آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

سازه  UW کناف

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق الیاف معدنی )اختیاری(

بتونه درزگیر

کناف سازه  

کناف سازه  

خمیر درزبند

خمیر درزبند

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی

بتونه درزگیر منعطف

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

خمیر درزبند
 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
 نوار عايق

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق الیاف معدنی )اختیاری(

بتونه درزگیر

کناف سازه  

کناف سازه  

خمیر درزبند

خمیر درزبند

سازه  UW کناف

عايق الیاف معدنی

بتونه درزگیر منعطف

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

خمیر درزبند
 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
 نوار عايق

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق الیاف معدنی )اختیاری(

بتونه درزگیر

سازه  UW کناف

سازه  CW کناف

خمیر درزبند

خمیر درزبند

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی

بتونه درزگیر منعطف

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

خمیر درزبند
 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
 نوار عايق

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

کناف سازه  

چسب درزگیر PU آکواپنل

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق الیاف معدنی )اختیاری(

بتونه درزگیر

کناف سازه  

کناف سازه  

خمیر درزبند

خمیر درزبند

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی

بتونه درزگیر منعطف

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

خمیر درزبند
 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
 نوار عايق

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق الیاف معدنی )اختیاری(

بتونه درزگیر

کناف سازه  

کناف سازه  

خمیر درزبند

خمیر درزبند

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی

بتونه درزگیر منعطف

سازه  CW کناف

سازه  UW کناف

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
کناف به ضخامت 2 میلی متر سازه 

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در

خمیر درزبند
 نوار عايق

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
 نوار عايق

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

کناف سازه  

آکواپنل چسب درزگیر 

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق الیاف معدنی )اختیاری(

بتونه درزگیر

کناف سازه  

کناف سازه  

خمیر درزبند

خمیر درزبند

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی

بتونه درزگیر منعطف

کناف سازه  

کناف سازه  

پیچ ماکسی سرمته آکواپنل  پیچ ماکسی آکواپنل
سازه UA کناف به ضخامت 2 میلی متر

آکواپنل داخلی

سازه  CW کناف

بازشو به عرض / ابعاد مشخص در ديوار

صفحه نصب چهارچوب در
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حداکثر ارتفاع مجازفواصل استادهاسازه
mm 0/6 ضخامت ورق استادها

mm
منطقه نصب 2منطقه نصب 1

mm

ارتفاع دیوار

 2x CW 50 سازه استاد
6003.002.75

                                 فاقد کد حريق
2x CW 75 سازه استاد

6004.504.00

                                 فاقد کد حريق
2x CW 100 سازه استاد

6005.505.00

                                 فاقد کد حريق

جزئیات اجرایی

 )W386-1( دیوار جداکننده تاسیساتی با دو ردیف سازه و یک ایه پوششی در هر طرف

W386-D1  اتصال به ديوار بنايی و تغییر ضخامت ديوارW386-VA1  درز قائم

W386-B1 درز قائم و نحوه اتصال استادها W386-VU1 اتصال به کف

W386-VM1 درز افقی و نحوه اتصال استادها

W386-VO1 اتصال به سقف

بتونه درزگیر منعطف

خمیر درزبند

ايه عايق
آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق رطوبتی مانند عايق آبی کناف

نوار عايق

آکواپنل داخلی

عايق صفحات آکواپنل 

سازه  CW کناف

سازه  UW کناف

پوشش کاشی

پوشش کاشی

سازه  CW کناف

کناف سازه  
کناف سازه  

کناف سازه  

ايه عايق
کناف سازه  

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

کاشی کاری

چسب کاشی

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(

عامل اتصال کناف

آکواپنلبتونه ديوار جداکننده چسب درزگیر 

آکواپنل چسب درزگیر 

بتونه درزگیر منعطف

خمیر درزبند

ايه عايق
آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق رطوبتی مانند عايق آبی کناف

نوار عايق

آکواپنل داخلی

عايق صفحات آکواپنل 

کناف سازه  

کناف سازه  

پوشش کاشی

پوشش کاشی

کناف سازه  

سازه  CW کناف
سازه  UW کناف

کناف سازه  

ايه عايق
کناف سازه  

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

کاشی کاری

چسب کاشی

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(

عامل اتصال کناف

آکواپنلبتونه ديوار جداکننده چسب درزگیر 

چسب درزگیر PU آکواپنل

بتونه درزگیر منعطف

خمیر درزبند

ايه عايق
آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق رطوبتی مانند عايق آبی کناف

نوار عايق

آکواپنل داخلی

عايق صفحات آکواپنل 

کناف سازه  

کناف سازه  

پوشش کاشی

پوشش کاشی

کناف سازه  

کناف سازه  
کناف سازه  

سازه  UW کناف

ايه عايق
سازه  CW کناف

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

کاشی کاری

چسب کاشی

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(

عامل اتصال کناف

آکواپنلبتونه ديوار جداکننده چسب درزگیر 

آکواپنل چسب درزگیر 

بتونه درزگیر منعطف

خمیر درزبند

ايه عايق
آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق رطوبتی مانند عايق آبی کناف

نوار عايق

آکواپنل داخلی

عايق صفحات آکواپنل 

کناف سازه  

کناف سازه  

پوشش کاشی

پوشش کاشی

کناف سازه  

کناف سازه  
کناف سازه  

کناف سازه  

ايه عايق
کناف سازه  

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

کاشی کاری

چسب کاشی

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(

عامل اتصال کناف

چسب درزگیر PU آکواپنلبتونه ديوار جداکننده

آکواپنل چسب درزگیر 

بتونه درزگیر منعطف

خمیر درزبند

ايه عايق
آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

عايق رطوبتی مانند عايق آبی کناف

نوار عايق

آکواپنل داخلی

عايق صفحات آکواپنل 

کناف سازه  

کناف سازه  

پوشش کاشی

پوشش کاشی

کناف سازه  

کناف سازه  
کناف سازه  

کناف سازه  

ايه عايق
کناف سازه  

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

کاشی کاری

چسب کاشی

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(

عامل اتصال کناف

آکواپنلبتونه ديوار جداکننده چسب درزگیر 

آکواپنل چسب درزگیر 
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حداکثر ارتفاع مجازفواصل استادهاسازه
mm 0/6 ضخامت ورق استادها

mm
منطقه نصب 2منطقه نصب 1

mm

2x CW 50 سازه استاد
6004.003.50

                                 فاقد کد حريق
2x CW 75 سازه استاد

6005.404.90

                                 فاقد کد حريق
2x CW 100 سازه استاد

6007.006.50

                                 فاقد کد حريق

ارتفاع دیوار

جزئیات اجرایی

W386-D1  اتصال به ديوار بنايی و تغییر ضخامت ديوارW386-VA1  درز قائم

W386-B1 درز قائم و نحوه اتصال استادها W386-VU1 اتصال به کف

W386-VM1 درز افقی و نحوه اتصال استادها

)W386-2( دیوار جداکننده تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو ایه پوششی در هر طرف

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی 

سازه  UW کناف

عايق الیاف معدنی
سازه  CW کناف

عامل اتصال کناف

پیچ ماکسی آکواپنل

پنل با عرض 12/5 میلی متر

پوشش کاشی

عايق رطوبتی مانند 
عايق آبی کناف

نوار عايق

چسب کاشی

آکواپنل چسب درزگیر 

خمیر درزبند عايق الیاف معدنی
آکواپنل داخلی

 

آکواپنل داخلی 

عايق صفحات آکواپنل 

کناف سازه  

کناف سازه  

پوشش کاشی
چسب کاشی

کناف سازه  

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
بتونه ديوار جداکننده

پوشش کاشی

کناف سازه  

کناف سازه  

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل
آکواپنل چسب درزگیر 

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی 

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی
کناف سازه  

عامل اتصال کناف

پیچ ماکسی آکواپنل

پنل با عرض 12/5 میلی متر

پوشش کاشی

عايق رطوبتی مانند 
عايق آبی کناف

نوار عايق

چسب کاشی

چسب درزگیر PU آکواپنل

خمیر درزبند عايق الیاف معدنی
آکواپنل داخلی

 

آکواپنل داخلی 

عايق صفحات آکواپنل 

کناف سازه  

کناف سازه  

پوشش کاشی
چسب کاشی

کناف سازه  

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
بتونه ديوار جداکننده

پوشش کاشی

کناف سازه  

کناف سازه  

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل
آکواپنل چسب درزگیر 

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی 

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی
کناف سازه  

عامل اتصال کناف

پیچ ماکسی آکواپنل

پنل با عرض 12/5 میلی متر

پوشش کاشی

عايق رطوبتی مانند 
عايق آبی کناف

نوار عايق

چسب کاشی

آکواپنل چسب درزگیر 

خمیر درزبند عايق الیاف معدنی
آکواپنل داخلی

 

آکواپنل داخلی 

عايق صفحات آکواپنل 

کناف سازه  

کناف سازه  

پوشش کاشی
چسب کاشی

کناف سازه  

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
بتونه ديوار جداکننده

پوشش کاشی

کناف سازه  

کناف سازه  

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل
آکواپنل چسب درزگیر 

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی 

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی
کناف سازه  

عامل اتصال کناف

پیچ ماکسی آکواپنل

پنل با عرض 12/5 میلی متر

پوشش کاشی

عايق رطوبتی مانند 
عايق آبی کناف

نوار عايق

چسب کاشی

آکواپنل چسب درزگیر 

خمیر درزبند عايق الیاف معدنی
آکواپنل داخلی

 

آکواپنل داخلی 

عايق صفحات آکواپنل 

سازه  CW کناف

سازه  UW کناف

پوشش کاشی
چسب کاشی

سازه  CW کناف

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
بتونه ديوار جداکننده

پوشش کاشی

کناف سازه  

کناف سازه  

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل
آکواپنل چسب درزگیر 

خمیر درزبند

آکواپنل داخلی 

کناف سازه  

عايق الیاف معدنی
کناف سازه  

عامل اتصال کناف

پیچ ماکسی آکواپنل

پنل با عرض 12/5 میلی متر

پوشش کاشی

عايق رطوبتی مانند 
عايق آبی کناف

نوار عايق

چسب کاشی

آکواپنل چسب درزگیر 

خمیر درزبند عايق الیاف معدنی
آکواپنل داخلی

 

آکواپنل داخلی 

عايق صفحات آکواپنل 

کناف سازه  

کناف سازه  

پوشش کاشی
چسب کاشی

کناف سازه  

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ رول پاگ )عامل اتصال مناسب(
بتونه ديوار جداکننده

پوشش کاشی

سازه  CW کناف

سازه  UW کناف

پنل با ضخامت 12/5 میلی متر

پیچ ماکسی آکواپنل

پیچ ماکسی آکواپنل
چسب درزگیر PU آکواپنل

W386-VO1 اتصال به سقف
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سایر جزئیات اجرایی
جزئیات اجرایی

≥ a ≥ aa a

a
≤

a
a 

+
 

a
≤

≥≥

a
a 

+
 5

a = 10-20 mm

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی  آکواپنل داخلی 

صفحات مسلح سیمانی داخلی
 

نوارهای برش خورده آکواپنل داخلی 

کف سازی

عايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنیعايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص 
اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف و سقف

سازه  UW کناف
سازه   کناف

سازه   کناف

سازه   کناف

عايق الیاف معدنی

سازه   کناف

سازه   کناف
سازه   کنافسازه   کناف

سازه های درز انقطاع

نوار عايقنوار عايق

خمیر يا نوار درزبند
نوار عايق

نوار عايق

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

نوارهای برش خورده 
آکواپنل داخلی 

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف
سازه   کناف

نوار عايق

نوار عايق

≥ a ≥ aa a

a
≤

a
a 

+
 

a
≤

≥≥

a
a 

+
 5

a = 10-20 mm

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی  آکواپنل داخلی 

صفحات مسلح سیمانی داخلی
 

نوارهای برش خورده آکواپنل داخلی 

کف سازی

عايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنیعايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص 
اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف و سقف

سازه   کناف
سازه   کناف

سازه   کناف

سازه   کناف

عايق الیاف معدنی

سازه   کناف

سازه  CW کناف
سازه   کنافسازه  CW کناف

سازه های درز انقطاع

نوار عايقنوار عايق

خمیر يا نوار درزبند
نوار عايق

نوار عايق

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

نوارهای برش خورده 
آکواپنل داخلی 

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف
سازه   کناف

نوار عايق

نوار عايق

≥ a ≥ aa a

a
≤

a
a 

+
 

a
≤ 2

0
≥ 2

0≥

a
a 

+
 5

m
m

m
m

a = 10-20 mm

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی  آکواپنل داخلی 

صفحات مسلح سیمانی داخلی
AQUAPANEL 

نوارهای برش خورده آکواپنل داخلی 

کف سازی

عايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنیعايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص 
اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف و سقف

سازه   کناف
سازه   کناف

سازه   کناف

سازه   کناف

عايق الیاف معدنی

سازه  UW کناف

سازه   کناف
سازه   کنافسازه   کناف

سازه های درز انقطاع

نوار عايقنوار عايق

خمیر يا نوار درزبند
نوار عايق

نوار عايق

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

نوارهای برش خورده 
آکواپنل داخلی 

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف
سازه   کناف

نوار عايق

نوار عايق

≥ a ≥ aa a

a
≤

a
a 

+
 

a
≤

≥≥

a
a 

+
 5

a = 10-20 mm

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی  آکواپنل داخلی 

صفحات مسلح سیمانی داخلی
 

نوارهای برش خورده آکواپنل داخلی 

کف سازی

عايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنیعايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص 
اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف و سقف

سازه   کناف
سازه   کناف

سازه  UW کناف

سازه   کناف

عايق الیاف معدنی

سازه   کناف

سازه   کناف
سازه   کنافسازه   کناف

سازه های درز انقطاع

نوار عايقنوار عايق

خمیر يا نوار درزبند
نوار عايق

نوار عايق

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

نوارهای برش خورده 
آکواپنل داخلی 

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف
سازه   کناف

نوار عايق

نوار عايق

W382-VU3 اتصال بر روی کف تمام نشده )سازه ای(

W386-VU3 اتصال بر روی کف تمام نشده )سازه ای(

W381-VO3 تقاطع اتصال کشويی لغزان با سقف

W381-BFU1 درز انقطاع با کد حريق 30 دقیقه

≥ a ≥ aa a

a
≤

a
a 

+
 

a
≤

≥≥

a
a 

+
 5

a = 10-20 mm

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی  آکواپنل داخلی 

صفحات مسلح سیمانی داخلی
 

نوارهای برش خورده آکواپنل داخلی 

کف سازی

عايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنیعايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص 
اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف و سقف

سازه   کناف
سازه  UW کناف

سازه   کناف

سازه   کناف

عايق الیاف معدنی

سازه   کناف

سازه   کناف
سازه   کنافسازه   کناف

سازه های درز انقطاع

نوار عايقنوار عايق

خمیر يا نوار درزبند
نوار عايق

نوار عايق

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

نوارهای برش خورده 
آکواپنل داخلی 

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف
سازه   کناف

نوار عايق

نوار عايق

≥ a ≥ aa a

a
≤

a
a 

+
 

a
≤

≥≥

a
a 

+
 5

a = 10-20 mm

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی  آکواپنل داخلی 

صفحات مسلح سیمانی داخلی
 

نوارهای برش خورده آکواپنل داخلی 

کف سازی

عايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنیعايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص 
اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف و سقف

سازه   کناف
سازه   کناف

سازه   کناف

سازه  UW کناف

عايق الیاف معدنی

سازه   کناف

سازه   کناف
سازه   کنافسازه   کناف

سازه های درز انقطاع

نوار عايقنوار عايق

خمیر يا نوار درزبند
نوار عايق

نوار عايق

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

نوارهای برش خورده 
آکواپنل داخلی 

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف
سازه   کناف

نوار عايق

نوار عايق

≥ a ≥ aa a

a
≤ 2

0
a

a 
+

 
5 m

m
m

m

a
≤

≥≥ 2
0

a
a 

+
 5

a = 10-20 mm

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی  آکواپنل داخلی 

صفحات مسلح سیمانی داخلی
 

نوارهای برش خورده آکواپنل داخلی 

کف سازی

عايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنیعايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص 
اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف و سقف

سازه   کناف
سازه   کناف

سازه   کناف

سازه   کناف

عايق الیاف معدنی

سازه   کناف

سازه   کناف
سازه   کنافسازه   کناف

سازه های درز انقطاع

نوار عايقنوار عايق

خمیر يا نوار درزبند
نوار عايق

نوار عايق

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

نوارهای برش خورده 
آکواپنل داخلی 

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف
سازه  UW کناف

نوار عايق

نوار عايق

≥ a ≥ aa a

a
≤

a
a 

+
 

a
≤

≥≥

a
a 

+
 5

a = 10-20 mm

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی 

آکواپنل داخلی  آکواپنل داخلی 

صفحات مسلح سیمانی داخلی
 

نوارهای برش خورده آکواپنل داخلی 

کف سازی

عايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنیعايق الیاف معدنی

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص 
اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف و سقف

سازه   کناف
سازه   کناف

سازه   کناف

سازه   کناف

عايق الیاف معدنی

سازه   کناف

سازه   کناف
سازه  CW کنافسازه   کناف

سازه های درز انقطاع

نوار عايقنوار عايق

خمیر يا نوار درزبند
نوار عايق

نوار عايق

a = 10-20 mm

آکواپنل داخلی 

نوارهای برش خورده 
آکواپنل داخلی 

عايق الیاف معدنی

پیچ رول پاگ مخصوص اتصال رانر به کف
سازه   کناف

نوار عايق

نوار عايق

W382-VU2 اتصال بر روی سطح کف سازی شده

W386-VU2 اتصال بر روی سطح کف سازی شده

W381-VO2 تقاطع اتصال کشويی لغزان با سقف - ساختار 2 ايه

W381-BFU2 درز انقطاع با سازه
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CW

سایر جزئیات اجرایی
پوشش و نمای تمام شده

جزئیات اجرایی بازشوی در ها

کاشی کاری
کاشی، صفحات پوششی، سرامیک

1 
2
3 
4 
5 

1 
2 
3 
8 

2 
3 
6
7 

1 

9

کناف سازه  
ماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی

کناف کنافسازه   سازه  
کاشی

چسب کاشی اندود پوشش مارموريت سفید يا خاکستری

شبکه توری مخصوص آکواپنل آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

کناف يا  سازه 

کناف سازه 

کناف يا نعل درگاه کناف يا نعل درگاهسازه  سازه 

کناف يا نعل درگاه سازه 

آکواپنل داخلی
پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

1 
2
3 
4 
5 

1 
2 
3 
8 

2 
3 
6
7 

1 

9

کناف سازه  
ماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی

کناف سازه  CW کنافسازه  
کاشی

چسب کاشی اندود پوشش مارموريت سفید يا خاکستری

شبکه توری مخصوص آکواپنل آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

کناف يا  سازه 

کناف سازه 

کناف يا نعل درگاه کناف يا نعل درگاهسازه  سازه 

کناف يا نعل درگاه سازه 

آکواپنل داخلی
پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

1 
2
3 
4 
5 

1 
2 
3 
8 

2 
3 
6
7 

1 

9

کناف سازه  
ماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی

کناف کنافسازه   سازه  
کاشی

چسب کاشی اندود پوشش مارموريت سفید يا خاکستری

شبکه توری مخصوص آکواپنل آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

کناف يا  سازه 

کناف سازه 

کناف يا نعل درگاه سازه UW کناف يا نعل درگاهسازه 

سازه CW کناف يا نعل درگاه

آکواپنل داخلی
پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

UA

1 
2
3 
4 
5 

1 
2 
3 
8 

2 
3 
6
7 

1 

9

کناف سازه  
ماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی

کناف کنافسازه   سازه  
کاشی

چسب کاشی اندود پوشش مارموريت سفید يا خاکستری

شبکه توری مخصوص آکواپنل آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

کناف يا  سازه 

سازه UA کناف

کناف يا نعل درگاهسازه UW کناف يا نعل درگاه سازه 

کناف يا نعل درگاه سازه 

آکواپنل داخلی
پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

UA

کناف   UA سازه  يا  و  کناف   CW سازه  از  استفاده  با  حالت  اين 
امکان پذير است

1 
2
3 
4 
5 

1 
2 
3 
8 

2 
3 
6
7 

1 

9

کناف سازه  
ماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی

کناف کنافسازه   سازه  
کاشی

چسب کاشی اندود پوشش مارموريت سفید يا خاکستری

شبکه توری مخصوص آکواپنل آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

سازه CW يا UA کناف

کناف سازه 

کناف يا نعل درگاه کناف يا نعل درگاهسازه  سازه 

کناف يا نعل درگاه سازه 

آکواپنل داخلی
پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

حداکثر وزن مجاز در

سازه CW کناف سازه UA کناف
50 75 100 50 75 100

≤ 30

kg

≤ 40

kg

≤ 40

kg

≤ 50

kg

≤ 75

kg

≤ 100

kg

توجه:
60 x 60 cm ابعاد کاشی

کاشی ها با چسب کاشی منعطف به ديوار متصل شود.
چسب کاشی می بايست حداقل الزامات کاس C2/C1 را بر 
اساس استاندارد  EN 12002 / EN 12004  داشته باشد.

یک ایه پوشش )نازک(، گزینه 1
پوشش با اندود مارموريت سفید يا خاکستری

1 
2
3 
4 
5 

1 
2 
3 
8 

2 
3 
6
7 

1 

9

کناف سازه  
ماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی

کناف کنافسازه   سازه  
کاشی

چسب کاشی اندود پوشش مارموريت سفید يا خاکستری

شبکه توری مخصوص آکواپنل آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

کناف يا  سازه 

کناف سازه 

کناف يا نعل درگاه کناف يا نعل درگاهسازه  سازه 

کناف يا نعل درگاه سازه 

آکواپنل داخلی
پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

1 
2
3 
4 
5 

1 
2 
3 
8 

2 
3 
6
7 

1 

9

کناف سازه  
ماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی

کنافسازه  CW کناف سازه  
کاشی

چسب کاشی اندود پوشش مارموريت سفید يا خاکستری

شبکه توری مخصوص آکواپنل آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

کناف يا  سازه 

کناف سازه 

کناف يا نعل درگاه کناف يا نعل درگاهسازه  سازه 

کناف يا نعل درگاه سازه 

آکواپنل داخلی
پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

عائم اختصاری
1 - سازه های کناف 

2 - صفحه سیمانی آکواپنل داخلی
3 - پرايمر مخصوص آکواپنل

4 - چسب کاشی
5 - پوشش سرامیکی

یک ایه پوشش )نازک(، گزینه 2
پوشش با ماستیک آماده مصرف مخصوص آکواپنل داخلی

1 
2
3 
4 
5 

1 
2 
3 
8 

2 
3 
6
7 

1 

9

کناف سازه  
ماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی

کناف کنافسازه   سازه  
کاشی

چسب کاشی اندود پوشش مارموريت سفید يا خاکستری

شبکه توری مخصوص آکواپنل آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

کناف يا  سازه 

کناف سازه 

کناف يا نعل درگاه کناف يا نعل درگاهسازه  سازه 

کناف يا نعل درگاه سازه 

آکواپنل داخلی
پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

1 
2
3 
4 
5 

1 
2 
3 
8 

2 
3 
6
7 

1 

9

سازه  CW کناف
ماستیک آماده مصرف آکواپنل داخلی

کناف کنافسازه   سازه  
کاشی

چسب کاشی اندود پوشش مارموريت سفید يا خاکستری

شبکه توری مخصوص آکواپنل آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال فوقانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

سازه کمکی چهارچوب در 
)اتصـال تحتانــی(

کناف يا  سازه 

کناف سازه 

کناف يا نعل درگاه کناف يا نعل درگاهسازه  سازه 

کناف يا نعل درگاه سازه 

آکواپنل داخلی
پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل داخلی

6 - اندود پوشش مارموريت سفید يا خاکستری 
7 - شبکه توری الیاف شیشه
8 - نوار درزگیر الیاف شیشه

9 - ماستیک آماده مصرف مخصوص آکواپنل
درزها می بايست با چسب درزگیر مخصوص PU پرشوند
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همپوشانی در محل تقاطع سازه ها

روش 1
افزايش طول استاد )عمودی(

روش 3
افزايش طول استاد )عمودی(

o

سازه CW کناف 

کناف سازه مضاعف  کناف سازه مضاعف 

کناف  سازه  کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  سازه CW کناف سازه 

ابزار پانچ

پوشش کاشی

عايق رطوبتی

اتصال پیچ و مهره ای در محل 
عبور لوله از ديوار

نوار عايق که غالباً در اتصال 
کشسـان استفاده مـی شود

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل

عايق رطوبتی

نوار عايقنوار عايق

چسب يا خمیر درزبند منعطفچسب يا خمیر درزبند منعطف

ايه عايق رطوبتی در صورت نیازايه عايق رطوبتی در صورت نیاز

روش 2
افزايش طول استاد )عمودی(

o
o

کناف  سازه 

سازه مضاعف CW کناف کناف سازه مضاعف 

سازه CW کناف  کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف سازه CW کناف  سازه 

ابزار پانچ

پوشش کاشی

عايق رطوبتی

اتصال پیچ و مهره ای در محل 
عبور لوله از ديوار

نوار عايق که غالباً در اتصال 
کشسـان استفاده مـی شود

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل

عايق رطوبتی

نوار عايقنوار عايق

چسب يا خمیر درزبند منعطفچسب يا خمیر درزبند منعطف

ايه عايق رطوبتی در صورت نیازايه عايق رطوبتی در صورت نیاز

o
o

کناف  سازه 

کناف سازه مضاعف  سازه مضاعف UW کناف

کناف  سازه  سازه CW کناف 
يا سازه UA کناف 

سازه CW کناف 
يا سازه UA کناف 

کناف  کناف سازه  سازه 

ابزار پانچ

پوشش کاشی

عايق رطوبتی

اتصال پیچ و مهره ای در محل 
عبور لوله از ديوار

نوار عايق که غالباً در اتصال 
کشسـان استفاده مـی شود

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل

عايق رطوبتی

نوار عايقنوار عايق

چسب يا خمیر درزبند منعطفچسب يا خمیر درزبند منعطف

ايه عايق رطوبتی در صورت نیازايه عايق رطوبتی در صورت نیاز

جدول همپوشانی سازه ها بر حسب سانتی متر
CW / UA

50 75 100 125 150

≥ 50

cm

≥ 75

cm

≥ 100

cm

≥ 125

cm

≥ 150

cm

کناف  سازه 

کناف سازه مضاعف  کناف سازه مضاعف 

کناف  سازه  کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  کناف سازه  سازه 

ابزار پانچ

پوشش کاشی

عايق رطوبتی

اتصال پیچ و مهره ای در محل 
عبور لوله از ديوار

نوار عايق که غالباً در اتصال 
کشسـان استفاده مـی شود

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل

عايق رطوبتی

نوار عايقنوار عايق

چسب يا خمیر درزبند منعطفچسب يا خمیر درزبند منعطف

ايه عايق رطوبتی در صورت نیازايه عايق رطوبتی در صورت نیاز

پیـچ کـردن، پانـچ کـردن يـا 
پـرچ کـردن سـازه ها در محل 

نی شا همپو

افزایش طول سازه ها
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جزئیات اجرای سلول های تر

امری  به آب بند بودن ساختار  تر توجه  در زمان اجرای ساختار در يک سلول 
ضروری است.

کلیه شیارهای ايجاد شده در طول نصب صفحات و همچنین کلیه درزها بايستی 
توسط خمیر درزبند منعطف و مقاوم در برابر قارچ و کپک پر شود.

حفره های ايجاد شده به منظور عبور لوله های تاسیساتی و ادوات آن می بايست 
تقريبا 10mm بزرگتر از سايز لوله ها يا ادوات عبوری باشند. فاصله خالی ايجاد 
شده بین کاشی کاری و ادوات سرويس های بهداشتی )که حدوداً 5mm است( 
می بايست توسط خمیر درزبند مخصوص که منعطف و مقاوم در برابر قارچ و 

کپک است پوشانده شود.

محل های اجرا:
فضاهايی چون حمام، دوش، آشپزخانه، توالت ها ، خانه هايی با استفاده مشترک 
و  درمانی  مراکز  هتل ها،  بهداشتی  سرويس های  دانشجويی(،  خوابگاه  )مانند 

بیمارستان ها

مکان هایی که در آن نیاز به آب بندی و پوشش می باشد:
اتاق هـای مرطـوب و سـلول های تـر ماننـد روشـويی و سـرويس های عمومـی، 
سـرويس های بهداشـتی عمومـی در مراکـز اداری و تجـاری، آشـپزخانه های 
صنعتـی و رسـتوران ها، لبنیاتـی و کارخانجات تولید نوشـیدنی و مـواد دارويی 
کـه دارای آلودگی هـای محـدود شـیمیايی هسـتند و تحـت بـار بهـره برداری 

موارد استفاده از ساختارهای آکواپنل داخلی در سلول های تر

کار در دو مرحله انجام می شود:
بعد از نصب پنل و بعد از کاشیکاری

جداکننده  ديوارهای  به  متصل  بهداشتی  سرويس های  ادوات  طريق  از  صدا  انتقال 
می بايست به حداقل ممکن برسد. بنابراين  بايد يک نوار عايق )به عنوان مثال فوم يا نمد( 
در فصل مشترک اتصال بین ادوات سرويس های بهداشتی و صفحات سیمانی قرار گیرد.

بیشـتری قـرار دارند.
آب بندی در محل تاقی ديوارها با يکديگر و همچنین محل تاقی ديوار با سقف و 
کف، پوشاندن و آب بندی هر يک از حفره ها و سوراخ های ايجاد شده به منظور عبور 
لوله ها و غیره در صورت نیاز، به عاوه پوشش و آب بندی کلیه سطوح صفحات سیمانی 

آکواپنل داخلی ضروری می باشد.

کناف  سازه 

کناف سازه مضاعف  کناف سازه مضاعف 

کناف  سازه  کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  کناف سازه  سازه 

ابزار پانچ

پوشش کاشی

عايق رطوبتی

اتصال پیچ و مهره ای در محل 
عبور لوله از ديوار

نوار عايق که غالباً در اتصال 
کشسـان استفاده مـی شود

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل

عايق رطوبتی

نوار عايقنوار عايق

چسب يا خمیر درزبند منعطفچسب يا خمیر درزبند منعطف

ايه عايق رطوبتی در صورت نیازايه عايق رطوبتی در صورت نیاز

کناف  سازه 

کناف سازه مضاعف  کناف سازه مضاعف 

کناف  سازه  کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  کناف سازه  سازه 

ابزار پانچ

پوشش کاشی

عايق رطوبتی

اتصال پیچ و مهره ای در محل 
عبور لوله از ديوار

نوار عايق که غالباً در اتصال 
کشسـان استفاده مـی شود

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل

عايق رطوبتی

نوار عايقنوار عايق

چسب يا خمیر درزبند منعطفچسب يا خمیر درزبند منعطف

ايه عايق رطوبتی در صورت نیازايه عايق رطوبتی در صورت نیاز

کناف  سازه 

کناف سازه مضاعف  کناف سازه مضاعف 

کناف  سازه  کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  کناف سازه  سازه 

ابزار پانچ

پوشش کاشی

عايق رطوبتی

اتصال پیچ و مهره ای در محل 
عبور لوله از ديوار

نوار عايق که غالباً در اتصال 
کشسـان استفاده مـی شود

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل

عايق رطوبتی

نوار عايقنوار عايق

چسب يا خمیر درزبند منعطفچسب يا خمیر درزبند منعطف

ايه عايق رطوبتی در صورت نیازايه عايق رطوبتی در صورت نیاز

W382-ZH1 عبور لوله از ديوار )مقیاس 1 به W382-ZH2)2 اتصال ديوار - کف

W382-ZH4 اتصال وان حمام )ساختار پوشش تک ايه(

کناف  سازه 

کناف سازه مضاعف  کناف سازه مضاعف 

کناف  سازه  کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  سازه 
کناف  يا سازه 

کناف  کناف سازه  سازه 

ابزار پانچ

پوشش کاشی

عايق رطوبتی

اتصال پیچ و مهره ای در محل 
عبور لوله از ديوار

نوار عايق که غالباً در اتصال 
کشسـان استفاده مـی شود

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی آکواپنل داخلی

پرايمر مخصوص آکواپنل

عايق رطوبتی

نوار عايقنوار عايق

چسب يا خمیر درزبند منعطفچسب يا خمیر درزبند منعطف

ايه عايق رطوبتی در صورت نیازايه عايق رطوبتی در صورت نیاز

W382-ZH4 اتصال وان حمام )ساختار پوشش دو ايه(
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F30 مدت زمان مقاومت در برابر حریق: از هر دو طرف

اطاعات عملکردی ساختار دیوار پوششی و جزئیات اجرایی
دیوار پوششی )Shaft Wall( / مستقل از دیوار زمینه

600 mm

F30 مقطع افقی، ديوار پوششی با دو ايه آکواپنل داخلیپان ساختار ديوار پوششی با

مشخصات مصالح مصرفی:
1 - صفحات مسلح سیمانی آکواپنل داخلی

1b:  صفحات مسلح سیمانی آکواپنل داخلی با ابعاد 

100x100 میلی متر به عنوان عامل نصب کمکی 
2 - ايه عايق الیاف معدنی

3 - سازه CW کناف
4 - پیچ ماکسی آکواپنل
5 - عامل اتصال مناسب

در  استفاده  مورد  عايق  نوار  مانند  عايق  نوار   -  6
ديوارهای جداکننده

7 - چسب PU درزگیر آکواپنل
9 - خمیر درزبند منعطف

12 - سازه UW کناف

واژگان:
W: ضخامت ديوار بر حسب میلی متر

d: ضخامت آکواپنل

D/A: ضخامت ايه عايق

h: ضخامت جان سازه

HS: نصف عرض يک پنل

برآورده  عايق  ايه  بدون  يا  با  را   F30 حريق  کد  ساختار  اين 
می سازد
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مناسب برای دیوارهای پوششی مستقل از دیوار زمینه و شفت ها
نکات ویژه:

صنعتی،  آشپزخانه های  مانند  مداوم  صورت  به  و  باا  رطوبت  درجه  با  اتاق هايی  در   �
استخرهای شنا، سونا، آزمايشگاه های شیمیايی و صنعتی می بايست از سازه هايی با مقاومت 

بااتر در برابر خوردگی استفاده شود.
� در خصوص تامین الزامات فیزيک ساختمان )مشخصات عملکردی مورد نیاز(، پايداری 
و ويژگی های عملکردی ساختار تنها زمانی قابل دستیابی است که ساختار با استفاده از 

محصوات پیشنهادی توسط شرکت تولید کننده ساخته و اجرا شده باشد.
� در زمان نیاز به نصب بارهای سنگین تر )بزرگتر از kN/m 0/4(، استادها می بايست با 
فواصل حداکثر 1000mm به ديوار زمینه بنايی متصل شوند. اين موضوع برای حصول 
اطمینان از عملکرد مقاومت کششی ديوار می باشد، به عنوان مثال استفاده از سازه نبشی 
از نوع فواد گالوانیزه تخت با ابعاد x 30 mm 30 و ضخامت ورق 2mm مطابق جزئیات 

اجرايی نشان داده شده در شکل زير
600 mm

max 1000 mm

اتصال به ديوار زمینه بنايی

آرايش شکل کنج داخلی سطح مقطع ديوار پوششی آکواپنل با يک ايه آکواپنل داخلی

سطح مقطع ديوار پوششی آکواپنل، اتصال به ديوار زمینه با استفاده از سازه کمکی )نبشی(

آرايش شکل کنج خارجی

حداکثر ارتفاع مجاز بر حسب متر در خصوص دیوارهای پوششی مستقل از دیوار زمینه / دیوار شفت ها
فاقد کد حریق

x 12.5 mm2 x 12.5 mm 1صفحات سیمانی آکواپنل داخلی

منطقه نصب 2  منطقه نصب 1منطقه نصب 2  منطقه نصب 1  
1CW-proile 50/0.62.502.402.602.50

2CW-proile 50/0.7 

با عامل اتصال اضافی با فواصل حداکثر يک متر
3.202.754.003.50

3CW-proile 75/0.63.753.304.003.50

4CW-proile 100/0.64.504.104.604.20

ویژگی فیزیکی

Rگواهی تست حریق انجام شده کاس حریقعایق الیاف معدنیضخامت دیوارپروفیلصفحات سیمانی داخلی آکواپنل
w, R

 dB

(mm)
ضخامت
(mm)

چگالی ناخالص
(kg/m3) 

 2x 12.5 mmCW 75100--F30 P-3029/2722 TM-
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به منظور بهبود عملکرد حرارتی و صوتی

  جزئیات اجرایی دیوار پوششی متصل به دیوار زمینه با استفاده از عامل اتصال مستقیم )براکت(

دیوارهای پوششی متصل به دیوار زمینه 

نکات ویژه:
� با استفاده از اين روش )اتصال مستقیم به ديوار زمینه( محدوديتی برای ارتفاع 

مجاز ديوار پوششی وجود ندارد.
� براکت ها با استفاده از عامل اتصال مناسب )که بر اساس نوع ديوارزمینه تعیین 
می شود( در فواصل حداکثر 150cm بر روی ديوار زمینه متصل می شوند. فواصل 
اتصال  محل  در  می باشد.   60cm حداکثر  يکديگر  از   )CD60( قائم  سازه های 
پل  ايجاد  از  تا  می شود  استفاده  عايق  فوم  ايه  يک  از  زمینه،  ديوار  به  براکت 
حرارتی و صوتی میان ديوار زمینه و ايه پوششی جلوگیری شود )قطعات فوم بر 

پشت براکت ها چسبانده می شوند(.

مصالح به کار رفته:
1 - صفحه سیمانی آکواپنل داخلی

2 - عايق الیاف معدنی
3 - عامل اتصال مناسب
4 - پیچ ماکسی آکواپنل

5 - چسب PU مخصوص درزگیری آکواپنل داخلی
6 - سازه Hat Channel يا امگا

600 mm

3 5 6

جزئیات اجرايی ديوار پوششی آکواپنل داخلی متصل به ديوار زمینه با استفاده از سازه Hat Channel يا امگا

خمیر درزبند

خمیر درزبند

پرچ يا پیچ  
سازه 

سازه 

)اتصال با پرچ( نبشی 

عامل اتصال

عامل اتصال

سازه محافظ گوشه

براکت مخصوص 

UD28 رانر

رانر 

نوار عايق

نوار عايق

CD60 سازه

 آکواپنل داخلی

عايق پشم معدنی

براکت

نوار عايق

 آکواپنل داخلی

سازه 

پیچ 

خمیر درزبند

خمیر درزبند

پرچ يا پیچ  
سازه 

سازه 

)اتصال با پرچ( نبشی 

عامل اتصال

عامل اتصال

سازه محافظ گوشه

براکت مخصوص 

رانر 

رانر 

نوار عايق

نوار عايق

سازه 

 آکواپنل داخلی

عايق پشم معدنی

براکت

نوار عايق

 آکواپنل داخلی

CD60 سازه

LN پیچ

خمیر درزبند

خمیر درزبند

پرچ يا پیچ  
سازه 

CD60 سازه

)اتصال با پرچ( نبشی 

عامل اتصال

عامل اتصال

سازه محافظ گوشه

CD60 براکت مخصوص

رانر 

UD28 رانر

نوار عايق

نوار عايق

سازه 

 آکواپنل داخلی

عايق پشم معدنی

براکت

نوار عايق

 آکواپنل داخلی

سازه 

پیچ 

خمیر درزبند

خمیر درزبند

 CD60 پرچ يا پیچ
CD60 سازه

سازه 

نبشی L25 )اتصال با پرچ(

عامل اتصال

عامل اتصال

سازه محافظ گوشه

براکت مخصوص 

رانر 

رانر 

نوار عايق

نوار عايق

سازه 

 آکواپنل داخلی

عايق پشم معدنی

براکت

نوار عايق

 آکواپنل داخلی

سازه 

پیچ 

اتصال گوشه داخلی

اتصال گوشه بیرونی

اتصال به سقف

اتصال به ديوار زمینه

� توصیه می شود قبل از بهبود عملکرد عايق حرارتی ديوار پوششی، نقطه شبنم 
محاسبه شود و محل جانمايی های اجزای ساختار مشخص شود. به همین منظور 

به محل قرارگیری ايه بخاربند در داخل ساختار توجه ويژه شود.
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  جزئیات اجرایی

در ساختارهای ديوار سلول تر که الزاماً کل ارتفاع ديوار در معرض آبريزش مستقیم و رطوبت زياد نمی باشد، می توان تا ارتفاع مشخصی از ديوار را با آکواپنل داخلی و 
ادامه آن را با پنل گچی مقاوم در برابر رطوبت MR ايه گذاری نمود.

نظر به هزينه پايین تر به اين ساختار " گزينه اقتصادی" اطاق می شود.

توجه:
� درزگیری بین پنل گچی و آکواپنل داخلی توسط چسب PU انجام می شود. به منظور درزگیری با چسب PU در ساختار فوق لبه پنل گچی می بايست فابريک بوده و 

پخ به صورت دستی نخورده باشد.
� استفاده از پنل گچی با لبه VK در اين حالت توصیه می گردد.

ايه الیاف معدنی

نوار و بتونه درزگیر

پنل گچی 

MR پنل گچی

PU چسب درزگیر

SN25 پیچ ماکسی

آکواپنل داخلی 

استاد

TN پیچ

CW50CW75CW100

منطقه نصب 2منطقه نصب 1منطقه نصب 2منطقه نصب 1منطقه نصب 2منطقه نصب 1

ساختار تک ایه
3.002.754.503.755.004.25ديوار جداکننده با يک رديف سازه

3.002.504.003.00-- ديوار پوششی مستقل از ديوار زمینه

------ديوار جداکننده با دو رديف سازه

ساختار دو ایه
4.003.505.505.006.505.75ديوار جداکننده با يک رديف سازه

3.503.004.253.25-2.60 ديوار پوششی مستقل از ديوار زمینه

3.302.804.504.005.505.00ديوار جداکننده با دو رديف سازه

ساختار دیوار جداکننده ترکیبی: صفحه سیمانی آکواپنل و صفحه روکش دار گچی مقاوم در برابر رطوبت (MR) کناف
گزینه اقتصادی
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(عایق الیاف معدنیایه گذارینوع پروفیلضخامت دیوارجزئیاتنوع ساختار حداکثر ارتفاع مجاز ساختار )
افت تراز شدت صوت 

) (
مقاومت در برابر 

حریق

(mm)(UW / CW)
چگالیضخامت

دقیقهدارای کد حریقمنطقه نصب 2منطقه نصب 1

W381

يـک رديف سـازه، يـک ايـه صفحه 
 AQUAPANEL سـیمانی  مسـلح 

در هـر طـرف

75

100

125

50 / 0.6

75 / 0.6

100 / 0.6

--

W381

يـک رديـف سـازه، يـک ايـه صفحـه 
در   AQUAPANEL سـیمانی  مسـلح 

طرف هـر 
7550 / 0.6

W3831

يک رديف سـازه، يک ايه صفحه مسـلح 
سیمانی AQUAPANEL در يک طرف.

يـک ايه صفحـه روکش دار گچـی مقاوم 
در برابـر حريق در سـمت ديگر

75

100

125

50 / 0.6

75 / 0.6

100 / 0.6

-

W382

يــک رديــف ســازه، دو ايــه صفحــه 
 AQUAPANEL ســیمانی  مســلح 

در هــر طــرف

100

125

150

50 / 0.6

75 / 0.6

100 / 0.6

--

W382

يــک رديــف ســازه، دو ايــه صفحــه 
 AQUAPANEL ســیمانی  مســلح 

در هــر طــرف
10050 / 0.6

W3841

يک رديف سازه، دو ايه صفحه مسلح 
سیمانی AQUAPANEL در يک طرف.

دو ايه صفحه روکش دار گچی مقاوم در 
برابر حريق در سمت ديگر

100

125

150

50 / 0.6

75 / 0.6

100 / 0.6

-

W386-1

دو رديــف ســازه، يــک ايــه صفحــه 
 AQUAPANEL ســیمانی  مســلح 

در هــر طــرف

min. 130

min. 180

min. 230

2 x 50 / 0.6

2 x 75 / 0.6

2 x 100 / 0.6

--

W386-1

دو رديــف ســازه، يــک ايــه صفحــه 
 AQUAPANEL ســیمانی  مســلح 

در هــر طــرف
min. 1302 x 50 / 0.6

W386-1

دو رديف سازه، يک ايه صفحه مسلح 
سیمانی AQUAPANEL در يک طرف.

يک ايه صفحه روکش دار گچی مقاوم در 
برابر حريق در سمت ديگر

min. 130

min. 180

min. 230

2 x 50 / 0.6

2 x 75 / 0.6

2 x 100 / 0.6

-

W386-2

ــه  ــه صفح ــازه، دو اي ــف س دو ردي
 AQUAPANEL ســیمانی  مســلح 

ــرف ــر ط در ه

min. 155

min. 205

min. 255

2 x 50 / 0.6

2 x 75 / 0.6

2 x 100 / 0.6

--

W386-2

ــه  ــه صفح ــازه، دو اي ــف س دو ردي
 AQUAPANEL ســیمانی  مســلح 

ــرف ــر ط در ه
min. 1552 x 50 / 0.6

W386-2

دو رديف سازه، دو ايه صفحه مسلح 
يک  در   AQUAPANEL سیمانی 

طرف.
در  گچی  روکش دار  صفحه  ايه  دو 

سمت ديگر

min. 155

min. 205

min. 255

2 x 50 / 0.6

2 x 75 / 0.6

2 x 100 / 0.6

-

مشخصات عملکردی ساختار دیوارهای جداکننده با استفاده از آکواپنل داخلی
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حداکثر ارتفاع مجاز ساختار )cm(عایق الیاف معدنیایه گذارینوع پروفیلضخامت دیوارجزئیاتنوع ساختار
افت تراز شدت صوت 

)Rw , R(
مقاومت در برابر 

حریق

(mm)
ضخامت
(mm)

چگالی
 (kg/m³)

دقیقه(dB)دارای کد حریقمنطقه نصب 2منطقه نصب 1

يـک رديف سـازه، يـک ايـه صفحه 
سـیمانی   مسـلح 

در هـر طـرف
12.5 AQUAPANEL® Cement Board 

Indoor
-

300 

500 

600 

 275

400

500

300

400

400

-
F 30

F 30

F 30

يـک رديـف سـازه، يـک ايـه صفحـه 
در  سـیمانی   مسـلح 

طرف هـر 
12.5 AQUAPANEL® Cement Board 

Indoor 
5014300  27530043.5F 30

يک رديف سـازه، يک ايه صفحه مسـلح 
سیمانی  در يک طرف.

يـک ايه صفحـه روکش دار گچـی مقاوم 
در برابـر حريق در سـمت ديگر

12.5 AQUAPANEL® Cement Board 

Indoor 

12.5 FR (FR)

5014

300

450

500

275

375

425

300

300

300

-
F 30

F 30

F 30

يــک رديــف ســازه، دو ايــه صفحــه 
ســیمانی   مســلح 

در هــر طــرف

2 x 12.5 AQUAPANEL® Cement 

Board Indoor -
400

600

700

350

500

650

400

400

400

-
F 90

F 90

F 90

يــک رديــف ســازه، دو ايــه صفحــه 
ســیمانی   مســلح 

در هــر طــرف
2 x 12.5 AQUAPANEL® Cement 

Board Indoor 
501440035030049.7F 90

يک رديف سازه، دو ايه صفحه مسلح 
سیمانی  در يک طرف.

دو ايه صفحه روکش دار گچی مقاوم در 
برابر حريق در سمت ديگر

2 x 12.5 AQUAPANEL® Cement 

Board Indoor 

2 x 12.5 FR

5014

400

550

650

350

500

575

300

300

300

-
F 90

F 90

F 90

دو رديــف ســازه، يــک ايــه صفحــه 
ســیمانی   مســلح 

در هــر طــرف
12.5 AQUAPANEL® Cement Board 

Indoor 
-

300

450

550

275

400

500

300

400

400

-
F 30

F 30

F 30

دو رديــف ســازه، يــک ايــه صفحــه 
ســیمانی   مســلح 

در هــر طــرف
12.5 AQUAPANEL® Cement Board 

Indoor 
501430027530050.1F 30

دو رديف سازه، يک ايه صفحه مسلح 
سیمانی  در يک طرف.

يک ايه صفحه روکش دار گچی مقاوم در 
برابر حريق در سمت ديگر

12.5 AQUAPANEL® Cement Board 

Indoor 

12.5 FR

5014

300

300

400

275

275

300

300

300

300

-
F 30

F 30

F 30

ــه  ــه صفح ــازه، دو اي ــف س دو ردي
ســیمانی   مســلح 

ــرف ــر ط در ه
2 x 12.5 AQUAPANEL® Cement 

Board Indoor 
-

400

540

650

350

490

600

400

400

400

-
F 90

F 90

F 90

ــه  ــه صفح ــازه، دو اي ــف س دو ردي
ســیمانی   مســلح 

ــرف ــر ط در ه
2 x 12.5 AQUAPANEL® Cement 

Board Indoor
501440035030057.3F 90

دو رديف سازه، دو ايه صفحه مسلح 
يک  در  سیمانی  

طرف.
در  گچی  روکش دار  صفحه  ايه  دو 

سمت ديگر

2 x 12.5 AQUAPANEL® Cement 

Board Indoor 

2 x 12.5 FR

5014

400

540

650

350

490

600

300

300

300

-
F 90

F 90

F 90 
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اولیـن صفحه سـیمانی آکواپنـل داخلی هم 
راسـتا بـا سـازه تـراز و بـه صـورت عمـود بر 
سـازه های پنل خـور نصـب می شـود. پنـل 
آکواپنـل   Maxi پیچ هـای  از  اسـتفاده  بـا 
بـه زيرسـازی فلـزی پیـچ و در جـای خـود 
نصـب می شـود. در اين حالـت فواصل مرکز 
بـه مرکـز سـازه های پنل خـور از يکديگـر 

می باشـد.  300mm

حداکثر فواصل آرایش سازه ها:
750mm فاصله آويزها از يکديگر برابر :A

300mm فواصل سازه های پنل خور از يکديگر برابر :B
1000mm فاصله سازه های باربر از يکديگر برابر :C
* نوع سازه های باربر و پنل خور CD60 می باشد.

نکات ویژه :
ــاا  ــت نســبی ب ــا رطوب ــی ب � در اتاق هاي
و مــداوم ماننــد آشــپزخانه های صنعتــی، 
اســتخرهای شــنا، ســونا، آزمايشــگاه های 
شــیمیايی و صنعتــی، افزايــش محافظــت 
در برابــر خوردگــی زير ســازی فلــزی بــر 
ــم  ــیار مه ــل بس ــک عام ــت ي ــر رطوب اث
می باشــد کــه می بايســت مــد نظــر 

قــرار گیــرد.
� هنگامی کــه پنــل ســیمانی آکواپنــل داخلــی بريــده می شــود، فواصــل 
ــد.  ــا  mm 15 باش ــاوی ب ــا مس ــر ي ــت بزرگت ــل می بايس ــه پن ــا از لب پیچ ه
ــا  ــا مســاوی ب ــر ي ــر کوچکت ــا از يکديگ ــک از پیچ ه ــر ي ــن فواصــل ه همچنی

می باشــد.  170  mm

�  اتصـال آويزهـای شـبکه زيرسـازی سـقف کاذب بـه سـقف اصلی )سـازه ای( 
بايـد توسـط عامـل اتصـال مناسـب و مـورد تايید انجام شـود. 

� اجرای آکواپنل داخلی روی زيرسازی فلزی به دو روش قابل اجرا می باشد.
1 - به موازات سازه پنل خور
2 - عمود بر سازه پنل خور

 7/5 m در صـورت اجـرا بـه روش اول تعبیـه درز انبسـاط در فواصـل حداکثـر
 15 m و در صـورت اجـرا بـه روش دوم تعبیـه درز انبسـاط در  فواصـل حداکثـر

اسـت. الزامی 
 400 mm در روش دوم می توانـد بـه )B( همچنیـن فواصـل سـازه های پنل خـور

افزايـش يابد.
� بديهـی اسـت در هـر بخش از سـاختمان کـه درز انقطاع سـازه ای وجود دارد 

می بايسـت بـه داخـل سـاختار آکواپنـل داخلی )سـقف و ديوار( منتقل شـود.

تا   3mm بین  حداکثر  درزها  محل  در 
از  و  شود  گرفته  نظر  در  فاصله   4mm

حاصل  اطمینان  درزها  بودن  حصیرچین 
با  درزها  کلیه  پنل ها  نصب  از  بعد  شود. 
استفاده از بتونه درزگیر مخصوص آکواپنل 
به  آکواپنل  مخصوص  درزگیری  نوار  و 
عرض 10cm پر و درزگیری می شود. سر 

کلیه پیچ ها نیز پوشانده می شود.

پرايمــر مخصــوص آکواپنــل در روی کلیه 
ــه  ســطوح اجــرا می شــود. )نســبت آب ب

ــه 1 می باشــد(. پرايمــر 2 ب

آکواپنل  مخصـــوص  درزگیر  بتونـــه  از 
و اندود پوششـــی مارموريت و شـــبکه 
پوشـــش  برای  آکواپنل  مخصوص  توری 
نهايـــی تا ضخامـــت حداکثر 6mm در 
کلیه ســـطوح استفاده می شـــود. برای 
کامًا صیقلی  پوشـــش  به   دســـتیابی 
کیفیت  درجـــه  بـــا  مناســـب  نهايی 
Q4 می تـــوان از ماســـتیک مخصوص 

اندود پوششـــی  بر روی  آکواپنل داخلی 
مارموريـــت نیز اســـتفاده نمود.
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F30 :کد حریق از پایین سقف کاذب

اطاعات عملکردی ساختار سقف کاذب یکپارچه آکواپنل داخلی با زیرسازی فلزی

نمای زيرسازی فلزی سقف کاذب يکپارچه آکواپنل داخلی از سمت باا

درز انبساط ساختار دارای کد حريقدرز انبساط ساختار فاقد کد حريق

فواصل اجزای زیرسازی / آویزها و پروفیل های باربر و پنل خور

فواصل )mm(آویزهاوزن سقفایه  گذاری
a       b                          c

kN750    300 1000 0.40حدوداً  16kg/m2  يک ايه آکواپنل داخلی

FM 31  دو ايه متشکل از يک ايه آکواپنل داخلی و يک ايه پنل گچیkg/m2 ً0.40حدودا kN750    300 750

kN500    300 750 0.40حدوداً 35kg/m2دو ايه آکواپنل داخلی

مقاومت در برابر حریق از پایین سقف کاذب
کد حریق بر اساس تاییدیه های آزمایشاتعایق الیاف معدنی با نقطه ذوب باای 1000 درجه سانتی گراد نوع مصالح A1ایه

حداقل
 ) mm) ضخامت                                    )kg/m3( چگالی                       

1)  1 x 12.5 mm AQUAPANEL® Cement Board 

Indoor  

+ 1 x 12.5 mm FM 

 -  -

F30 3461/7923-Mer

F30 3461/7923-Mer

F30 3461/7923-Mer

2)  2 x 12.5 mm AQUAPANEL® Cement Board 

Indoor
  2 x 40 50F30 c. Pr-02-02.092
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مصالح
واحد

دو ایهتک ایه
1 x 

AQUAPANEL® 

1 x 

AQUAPANEL® Cement 

Board + 1 x FM 12/5 mm

2 x 

AQUAPANEL® Cement 

Board

EN 13964 مطابق با استاندارد CD60 4.64.9متر طولسازه

  5.2  4.1عددعامل اتصال پروفیل ها )پل(

  1.82.4عددآويز نانیوس با کلیپس مخصوص

  1.82.4عدد)پیچ رول پاگ( عامل اتصال تايید شده

112متر مربعصفحه سیمانی داخلی آکواپنل

-1-متر مربعصفحه روکش دار گچی FR با ضخامت 12/5 میلیمتر

  252550عددپیچ  ماکسی آکواپنل

TN  19-عددپیچ-

0.70.71.4کیلوگرمبتونه درزگیر مخصوص آکواپنل

2.12.14.2مترچسب مخصوص درزگیری آکواپنل

گرمپرايمر مخصوص آکواپنل
حدوداً 50حدوداً 50

1--متر مربععايق الیاف معدنی با نقطه ذوب بیش از 1000 درجه سانتی گراد

مصالح مصرفی:
1 - آکواپنل داخلی

4 - پیچ ماکسی آکواپنل
5 - عامل اتصال مناسب 

9 - خمیر درزبند منعطف
FM پنل گچی مقاوم در برابر حريق نوع - a 14

CD60 20 - سازه
21 - آويز نانیوس يا براکت

CD60 22 - قطعه اتصال پل
23 - سازه نبشی

UD28 24 - سازه
27 - نوار جداکننده
28 - خمیر درزبند

عامت های اختصاری:
a - فواصل آويزهای نانیوس از يکديگر 

)بر حسب میلی متر(
b - فاصله سازه های پنل خور )بر حسب میلی متر(

c - فاصله سازه های باربر )بر حسب میلی متر(

خط سايه

اتصال به ديوار با مصالح بنايی برای سقف های کاذب فاقد کد حريق اتصال به ديوار جداکننده خشک برای سقف های دارای کد حريق

نکات ویژه:
� زيرسـازی فلـزی سـقف کاذب يکپارچـه بر اسـاس سـاختار مطابق با اسـتاندارد 

EN 13964 می باشـد.

يا خروجی های      )چراغ های سقفی(  روشنايی  ادوات  مانند  ديگر  الحاقی  اجزای   �
تهويه مطبوع می تواند در ظرفیت باربری ديده شده در سقف اجرا شود. )بارهای 

متعارف می توانند به صورت مستقیم بر روی سقف کاذب تعبیه شوند(
� بارهای بیشتر می بايست با آويزگیری و بدون اتصال به سقف کاذب جانمايی و 

نصب شوند.
� سقف های کاذب دارای کد حريق نبايد در معرض تنش و فشار ناشی از بارهای 

میزان مصالح مصرفی سقف کاذب در هر متر مربع
مصالح مصرفی سقف کاذب آکواپنل داخلی با زيرسازی فلزی )بدون در نظر گرفتن پرت مصالح(

اضافی به سقف کاذب قرار گیرند.
� در فضاهايی با رطوبت نسبی باا و مداوم و يا در معرض بخارها و مواد شیمیايی 
مانند آشپزخانه های صنعتی، استخرهای شنا، آزمايشگاه های شیمیايی و صنعتی، 

تقويت مقاومت زيرسازی فلزی سقف کاذب در برابر خوردگی الزامی است.
� فضای خالی پشت سقف کاذب می بايست در برابر پديده میعان محافظت شود 

و رطوبت آن کنترل گردد.
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اجرای دیوار قوس دار

اشکال محدب و مقعر

d 

d 

عاع
ش

عاع
ش

وجه رو وجه رو

کناف سازه 

کناف سازه 

کناف سازه 

آکواپنل داخلی

سازه سینوس کناف

شعاع خم ديوار قوس دار

عامل اتصال مناسب به کف مانند پیچ رول پاگ

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

آکواپنل چسب درزگیر 

ضخامت صفحه r: شعاع خم صفحه سیمانی آکواپنل داخلی

d 1200mm عرض

mm mm

12.5 ≥ 1000

L طول قطعه خم شونده *

زاويه  90° کلیه زوايا تا  180°

جزئیات جرایی دیوار قوس دار

عاع
ش

عاع
ش

وجه رو وجه رو

سازه UW کناف

سازه UW کناف

سازه CW کناف

آکواپنل داخلی

سازه سینوس کناف

شعاع خم ديوار قوس دار

عامل اتصال مناسب به کف مانند پیچ رول پاگ

آکواپنل داخلی

آکواپنل داخلی

چسب درزگیر PU آکواپنل

طرح قوس با آکواپنل داخلی )بدون برش و تغییر ابعاد(

 1000 mm شعاع خم

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

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

* طول قطعه خم شونده: طول صفحه ای که قرار است قوس داده شود را می توان از رابطه های زير تعیین نمود:

L =  r . π     :زاويه 180 درجه L =    
r . π     :2زاويه 90 درجهL =   

α .
 
r . π   :180تمام زاويه ها تا 180 درجه
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نصب بار

0/7 KN/m سایر بارهای طره ای تا

≥
 3

0 
cm
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10         20        30       40        50       60 

ظرفیت باربری
5 kg

رول بولت پروانه ای پاستیکی کابینت ديواری

رول بولت پروانه ای فلزی

نت
کابی

اع 
رتف

ا

عرض کابینت

)cm( عمق کابینت

)cm( عرض کابینت

)cm( حداکثر ارتفاع مجاز

 کابینت
عمق

ظرفیت باربری
10 kg

ظرفیت باربری
15 kg

تحمل بار ادوات اتصال )پیچ و رول پاگ( مقاومت کششی و برشی

ضخامت ایه
رول بولت پروانه ای پاستیکی 

ویژه اعضای تو خالی
 Ø 10 mm

رول بولت پروانه ای فلزی 
ویژه اعضای تو خالـی

                            M5 or M6 

mm kg kg

1 x 12.5 25 25

2 x 12.5 – 60

اساس  بر   )W381( ايه  تک  داخلی  آکواپنل  ديوار  باربری  نکته: ظرفیت 
 70 Kg/m با در نظر گرفتن فرضیات زير معادل DIN 18183 استاندارد

می باشد.
� خـروج از مرکزيت بار، حـداکثر 30 سانتیمتر )به طور مثال عمق قفسه 

      حداکثر 60 سانتیمتر(
� بازوی لنگر، حداقل 30 سانتیمتر

� تعداد ادوات اتصال، حداقل دو عدد
� فاصله ادوات اتصال، حداقل 7/5 سانتیمتر

0/15 KN/m ظرفیت بار طره ای تا

≥
 3
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ظرفیت باربری
5 kg

رول بولت پروانه ای پاستیکی کابینت ديواری

رول بولت پروانه ای فلزی

نت
کابی

اع 
رتف

ا

عرض کابینت

)cm( عمق کابینت

)cm( عرض کابینت

)cm( حداکثر ارتفاع مجاز

 کابینت
عمق

ظرفیت باربری
10 kg

ظرفیت باربری
15 kg

≥
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ظرفیت باربری
5 kg

رول بولت پروانه ای پاستیکی کابینت ديواری

رول بولت پروانه ای فلزی

نت
کابی

اع 
رتف

ا

عرض کابینت

)cm( عمق کابینت

)cm( عرض کابینت

)cm( حداکثر ارتفاع مجاز

 کابینت
عمق

ظرفیت باربری
10 kg

ظرفیت باربری
15 kg

≥
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ظرفیت باربری
5 kg

رول بولت پروانه ای پاستیکی کابینت ديواری

رول بولت پروانه ای فلزی

نت
کابی

اع 
رتف

ا

عرض کابینت

)cm( عمق کابینت

)cm( عرض کابینت

)cm( حداکثر ارتفاع مجاز

 کابینت
عمق

ظرفیت باربری
10 kg

ظرفیت باربری
15 kg

1/5 KN/m بارهای طره ای سنگین تا

≥
 3

0 
cm
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ظرفیت باربری
5 kg

رول بولت پروانه ای پاستیکی کابینت ديواری

رول بولت پروانه ای فلزی
نت

کابی
اع 

رتف
ا

عرض کابینت

)cm( عمق کابینت

)cm( عرض کابینت

)cm( حداکثر ارتفاع مجاز

 کابینت
عمق

ظرفیت باربری
10 kg

ظرفیت باربری
15 kg

نمودار 1
حداکثر بار طره ای مجاز تا KN/m 0/4 در طول دیوار

W381 بر روی ساختار تک ایه سیستم 

10         20        30       40        50       60 

) عمق کابینت )cm(عمق کابینت )

) عرض کابینت )cm(عرض کابینت )

) حداکثر وزن مجاز )kg(حداکثر وزن مجاز )
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نمودار 2
حداکثر بار طره ای مجاز تا KN/m 0/7 در طول دیوار

W382 بر روی ساختار دو ایه سیستم 

10         20        30       40        50       60 

)cm( عمق کابینت) عمق کابینت )

)cm( عرض کابینت) عرض کابینت )

)kg( حداکثر وزن مجاز) حداکثر وزن مجاز )
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 1/5 KN/m 0/7 تا KN/m بارهای طره ای بیش از
طول ديوار بايد بر روی زيرسازی و سازه پشتیبان نصب 

شوند.

مثال: 
مطابق با نمودار 1، بر محور افقی و از نقطه 30 سانتیمتر )1( که نمايشگر عمق قفسه می باشد، عمودی ترسیم می شود تا خط مورب مربوط به عرض قفسه 80 سانتیمتر 
)2( را قطع کند. از محل تقاطع، خط افقی بر محور قائم که نمايشگر بار مجاز قفسه می باشد، ترسیم می شود. همانگونه که مشاهده می شود در اين مثال وزن مجاز قفسه 

50 کیلوگرم می باشد )3(. 
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بارهای طره ای مجاز

ديوارهای جداکننده ای که توسط صفحات سیمانی آکواپنل داخلی ساخته شده می توانند بارهای طره ای مختلفی را )با 
توجه به ابعاد آن( تحمل نمايند. در مواردی که بار طره ای به ساختار ديوار با دو رديف سازه وارد می شود، جهت باابردن 
بار طره ای  ابعاد  اندازه و  به يکديگر متصل شوند.  افقی  بايستی توسط سازه کمکی  مقاومت کششی، سازه های استاد 

می بايست برای انواع ديوارها مورد بررسی گیرد.
موارد زير را می توان با توجه به اندازه و ارتفاع بار طره ای مشخص کرد:

� بارهای طره ای سبک تا 40 کیلوگرم بر متر طول دیوار
بار طره ای مستقیما به پنل وارد شود،  اگر  از محل ديوار قرار گیرند.  بارهای طره ای سبک می توانند در هر موقعیت 
فاصله هر عامل اتصال از يکديگر بايد حداقل 75 میلی متر باشد. بارهای کنسولی که وزن آن ها تا40 کیلوگرم در هر 
متر طول ديوار باشد و خروج از محوريت آن )عمق بار طره ای( تا60 سانتیمتر در نظر گرفته شده باشد، جزو بارهای 

طره ای سبک می باشند.

در صورتی که فاصله خروج از محوريت )ارتفاع بار طره ای( کاهش يابد، وزن بار طره ای افزايش خواهد يافت.

� بارهای طره ای متوسط از 40 تا 70 کیلوگرم برمتر طول دیوار
ساير بارهای طره ای را می توان در هر موقعیت از ديوار با يک يا دو رديف سازه بر روی دو ايه آکواپنل داخلی متصل نمود.

در اين حالت دو رديف سازه می بايست توسط يک عامل يا سازه کمکی افقی به يکديگر متصل شوند.
 بارهای بین 40 تا 70 کیلوگرم در هر متر طول ديوار، با خروج از محوريت )عمق بار( تا 60 سانتی متر جزو بارهای 

طره ای متوسط در نظر گرفته شده است.

در صورتی که فاصله خروج از محوريت )عمق بار طره ای( کاهش يابد، وزن بار طره ای افزايش خواهد يافت. 

� بارهای طره ای سنگین از 70 تا 150 کیلوگرم بر متر طول دیوار
بارهای طره ای سنگین حتما بايستی به قسمت های باربر )سازه ای( ساختمان مانند کف، ستون ها، بادبندها يا سازه های 

پشتیبان مانند قوطی فلزی متصل شوند.
تیرها و بادبند ها مستقیما به سازه های اصلی ساختمان متصل هستند و اين عناصر می توانند بار را به سازه اصلی منتقل 

نمايند. )در اکثر موارد نیرو مستقیماً توسط سازه پشتیبان به کف سازه ای وارد می شود(

حداکثر ابعاد مجاز بارهای طره ای سبک
خروج از محوريت )عمق بار( سانتیمتر 10 20 30 40 50 60 

بار مجاز طره ای P )کیلوگرم بر متر طول ديوار( 78 71 63 55 48 40

حداکثر ابعاد مجازسایر بارهای طره ای
خروج از محوريت )عمق بار( سانتیمتر 10 20 30 40 50 60 

بار مجاز طره ای P )کیلوگرم بر متر طول ديوار( 107 100 93 85 78 70

ساير بارهای طره ای

بارهای طره ای سبک
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AQUAPANEL® Cement Board Indoor
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اطاعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، 
مشي  است. خط  شده  تهیه  آن  چاپ  زمان  در  موجود  شرايط  و  آزمايش ها 
کیفي  رشد  و  توسعه  و  تحقیق  در جهت  تاش  همواره  ايران  کناف  شرکت 
براي خود محفوظ  را  اين حق  اين شرکت  راستا،  اين  بوده و در  محصوات 
اقدام  تا در هر زمان نسبت به تغییر اطاعات فني محصوات خود  مي دارد 
اين  بر  و  بوده  خود  زمینه  در  فني  دفترچه  معتبرترين  دفترچه،  اين  نمايد. 
اساس، استناد يا استفاده از نسخه هاي پیش از آن امکان پذير نمي باشد. شايان 
ذکر است که آخرين نسخه دفترچه هاي فني همواره در وب سايت اين شرکت 
قرار داشته و نیز از طريق تماس با واحد پشتیباني فني قابل استعام است. 
اطاعات اين دفترچه غیر قابل تغییر مي  باشد، بدين معنا که هر گونه اظهار 
نظر فني از سوي هر شخص حقیقي يا حقوقي جهت اصاح، تغییر 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 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.
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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.

تهران، خیابان نلسون ماندا )آفريقا(، بااتر از پل میرداماد، بن بست قباديان شرقی، پاک 19 
 تلفن: 88207929                                             فکس مهندسي فروش: 88203315 

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

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

صفحات مسلح سیمانی آکواپنل داخلی

www.AQUAPANEL.COM


