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ورق هاي صاف ایوانیت (بدون آزبست)
مشخصات ، دستورالعمل حمل و نگهداري و نصب
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ایوانیتيورق هاي صاف و نما

تقویت (بدون آزبست) نوعیطبیعی و مص...) می باشند که با الیاف ،سیلیس وشامل مواد معدنی (سیمان ایوانیتورق هاي صاف 
ایـن .نیز نامیده می شـوند N.T(Non asbestos Technology)و تولید می شوند(Hatschek)با روش هاچک ویا مسلح  شده

مواد استحکام قابل توجهی داشته که تابع طول عمر نبوده و با گذشت زمان روبه کاهش نمیگـذارد. بـدلیل برخـورداري ورق هـاي     
می توانند بطور وسیعی در کاربریهاي  داخلی  و خارجی ساختمان مورد استفاده قرار بگیرند. ایـن ورق  تولیدي از سطح کیفی باال ،

نسبت به تولیـدات  داراي خصوصیات برتري صنعت سبز محسوب می شود و ون آزبست تولید شده و ها همانگونه که ذکر شد ، بد
می باشند. آزبستی 

و دانسـیته زیـاد  (MD)در دو نوع دانسیته متوسـط ابراي تحت پوشش قرار دادن سطح وسیعی از کاربرد هایوانیت ورق هاي صاف
(HD)در برابـر مـواد متـداول، داراي برتریهـاي قابـل تـوجهی از نظـر        هي جـدا کننـد  تولید می شوند. این ورق ها به عنوان دیوارها

استحکام ، مقاومت در مقابل شرایط محیطی  و تخریبهاي بیولوژیکی می باشند. 
داراي مشخصات بارز زیر می باشند:ایوانیتبطور خالصه ورق هاي صاف

ار نمی گیرد. بنـابراین بـراي اسـتفاده بـه عنـوان دیوارهـاي       اقتصادي ترین بورد در صنعت ساختمان که تحت تأثیر رطوبت قر-
داخلی ، خارجی و کف ساختمان ایده آل می باشد.

بدلیل وزن نسبتاً کم و سبکی این محصول ، می توان از سازه فلزي یا چوبی سـبک بـراي اسـتقرار آن هـا اسـتفاده کـرد. ایـن        -
د و در پروژه هاي ساختمانی که وزن کـم یکـی از فاکتورهـاي    نصب  این محصوالت را تسهیل می بخشقابلیت ، جابجایی و

اساسی است، این موضوع خیلی اهمیت دارد.
ضد حریق بودن این محصوالت حفاظت خیلی خوبی را در برابر عوامل بروز جرقه فراهم می کنند. -
رند.این محصوالت در برابر خوردگی مقاومند و تحت تأثیر اشعه هاي ماوراء بنفش قرار نمی گی-
حرارتی خیلی خوبی را در مقایسه با مصالح ساختمانی دیگر تأمین کنند.تاین محصوالت می توانند مقاوم-
BSاین محصوالت تحت استاندارد - EN 12467:2012.ابن تولید شده و از سطح کیفی بسیار خوبی برخوردار می باشند

دي از رنگها و پوشش ها سازگارند. بدین ترتیب به محصوالت به رنگ طبیعی خاکستري تولید می شوند ولی با انواع زیا
مهندسین معمار و طراح این امکان را می دهد تا بدون محدودیت در رنگ و پوشش ، این محصوالت را در خارج و داخل 

ساختمان مورد استفاده قرار دهند.
انسیته باال که سطوح آن رنگ آمیزي شـده را  براي بکارگیري  این ورق ها در خارج ساختمان و به عنوان نما ، فقط محصوالت با د

مورد استفاده قرار دهید.
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زیر سازي
بر حسب شرایط مختلف استفاده بایـد توسـط مهندسـین سـازه طراحـی شـود. بـراي        سازه نگهدارنده ورق هاي صاف الیاف سیمانی 

تجـاوز نکنـد مـی تـوان از     m 6د وطول سـازه از  را داشته باشkPa 1.2استفاده عمومی و متداول که قابلیت تحمل بار جانبی باد 
استفاده کرد. در صورت استفاده از این محصوالت در کف ساختمان و پوشش توسط کاشی یا سرامیک ، درزهاي انبساط 1جدول

10در نظر گرفته شود. استفاده از ورق هاي  mm 12و mm براي استفاده در نماي خارجی ساختمان با پوشش رنگی اکریلیک
یز توصیه می شود.ن

نگهداري و حمل
مخلوطی از مواد مختلف از جمله سیمان می باشند،و ممکن است در اثر ضربه هاي سنگین آسیب ایوانیتورق هاي صاف -

ببینند. لذا در جابجایی ورق ها باید دقت شود تا از افتادن آنها یا ضربه خوردن در اثر حمل و نقل نامناسب جلوگیري شود.
رق ها باید صاف باشد. در نگهداري و حمل و نقل می توان از پالتهاي مناسبی استفاده کرد که حداکثر فواصل سطح زیر و-

باشد و لبه ورق ها در مقابل ضربه هاي احتمالی محافظت شود.mm 400تیرها در آن 
ی آن انجام شود و در فضاي نگهداري و انبار کردن این محصوالت ، باید در زیر فضاي مسقف  و با پوشش نایلونی پیرامون-

روباز و بدون پوشش نایلونی انبار نشود. عدم رعایت این دستورالعمل منجربه آسیب دیدگی ورق ها خواهد شد.
در صورتیکه انبار سر پوشیده در دسترس نباشد ، عالوه بر پوشش نایلونی پیرامونی، روي ورق ها را باید با پوشش مناسبی از -

جایی ورق هاي خیس مشکل می باشد و باید قبل از مصرف آنها را خشک کرد.خیس شدن حفظ کرد. جاب
توصیه می شود که علیرغم رعایت موارد فوق، ورق ها بیش از یک ماه در محیط روباز نگهداري نشوند.-

در موارد استفاده عمومی به عنوان دیوار داخلی و خارجی ساختمانایوانیتزیر سازي ورق هاي صاف -1جدول 

)mmاکزیمم فاصله تیرهاي افقی (م )mmماکزیمم فاصله تیرهاي عمودي ( )mmضخامت بورد الیاف سیمانی (
)MDدانسیته متوسط (

600 600 6
800 600 10
900 600 12

)HDدانسیته زیاد(
600 600 6
800 600 10
1200 800 15
1200 1200 20
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راهنماي کلی نصب
فاقد آزبست بوده و لذا ابزار خاصی براي برش توصیه نمی شود و از ابزار برش معمولی ایوانیتیا بوردهاي ورق هاي صاف -

می توان استفاده کرد.
براي اطمینان از سطح پوشش استاندارد ، الزم است که سازه زیر سازي با دقت ساخته شود. هرگونه پیچیـدگی ، انحـراف  و   -

غلط کارهاي فلز کاري در کیفیت سطح پوشش تأثیر منفی داشته و باعث صدمه دیـدن  ضعیف بودن تیرهاي چوبی یا اجراي
ورق خواهد شد.

مراجعه شود.1براي اطالع از حداکثر فاصله تیر هاي زیر ورق به جدول -
یوار ایجاد ورق ها نباید مستقیماً به دیوارهاي سنتی نصب شوند ، بلکه بایستی شبکه اي از تیر چوبی یا تیر فلزي نازك روي د-

شود و ورق ها روي شبکه مزبور نصب شوند.
وراخهاي نصب باید بصورت یکنواخت و حتماً با دریل انجام شود و از سوراخ کاري با مـیخ و ضـربه جـداً اجتنـاب کـرد.      س-

2بایـد  درجه در سر مته توصیه می شود. قطر متـه 140براي این کار ، دریل دستی یا برقی با مته فوالدي مخصوص با زاویه 

mm.بیشتر از قطر پیچ نصب باشد
باید امکان جابجایی ناشی از گرما براي ورق و زیر سازي مربوطه در نظر گرفته شود. آزادي مجاز حرکـت بسـتگی بـه ابعـاد     -

+ورق دارد ، ولی به طور متوسط  2 mm  بازاي هر متر در دو جهت طولی و عرضی قابل قبول است. براي اتصاالت و نصب
خارجی استفاده از دستورالعمل هاي  جزئی تر توصیه می شود.نماي 

رطوبت در ورق ها%12برحسب کیلوگرم با احتساب ایوانیتجدول اوزان انواع تولیدات ورق هاي صاف -
12mm ضخامت 10 mm ضخامت 8 mmضخامت 6 mmضخامت 4 mm ضخامت

طول عرض
HD MD HD MD HD MD HD MD HD MD (mm) (mm)

15.3 13.5 12.7 11.2 10.2 9.0 7.6 6.7 5.1 4.5 600

1200

25.2 22.5 21.1 18.7 16.8 15 12.6 11.2 8.4 7.5 1000

30.0 26.7 25.0 22.2 20.0 17.8 15.0 13.4 10.0 8.9 1200

50.3 44.7 41.9 37.2 33.5 29.8 25.1 22.3 16.7 14.9 2000

60.3 53.7 50.4 44.8 40.2 35.8 30.2 26.9 20.1 17.9 2400

62.8 55.8 52.3 46.5 41.9 37.2 31.4 27.9 20.9 18.6 2500

31.1 27.7 25.9 23.7 20.8 18.4 15.6 13.8 10.4 9.2 1220

122062.3 55.4 51.9 46.1 41.5 36.9 31.2 27.7 20.8 18.5 2440
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ایوانیتمشخصات فیزیکی و مکانیکی ورق هاي صاف -2جدول 

استاندارد HDورق صاف  MDورق صاف  واحد شرح
تلرانس ضخامت

DIN EN 12467 +/- 0.5 +/- 0.5 mm 4mm

DIN EN 12467 +/- 0.5 +/- 0.5 mm 5mm

DIN EN 12467 +/- 0.5 +/- 0.5 mm 6mm

DIN EN 12467 +/- 0.٨ +/- 0.٨ mm ٨mm

DIN EN 12467 +/- ١٫٠ +/- ١٫٠ mm 10mm

DIN EN 12467 +/- ١٫٢ +/- ١٫٢ mm 12mm

DIN EN 12467 +/- 1.٥ +/- 1.٥ mm 15mm

DIN EN 12467 +/- 1.٨ +/- 1.٨ mm 18mm

DIN EN 12467 +/- ٢٫٠ +/- ٢٫٠ mm 20mm

DIN EN 12467 1 1 level تلرانس طول

DIN EN 12467 1 1 level تلرانس عرض

DIN EN 12467 1 1 level چهار گوشی

DIN EN 12467 1 2 level یکراستایی لبه

مشخصات مکانیکی

DIN EN 12467 18 13 Mpa MOR

DIN EN 12467 4 3 Classes

DIN EN 12467 A A&B Category

DIN EN 12467 1.٦ 1.٣5 g/cm3 ن مخصوصزو

EN 12664 0.36 0.٢٦ W/m.k هدایت حرارتی

ضریب افزایش طول حرارتی

ناچیز ناچیز 1/C 20-27 C

EN  ISO 10545-8 4.21E-06 9.31E-06 1/C 10-70 C

٢٠ ٣٠ % جذب آب

DIN EN 12467 Yes Yes ناتراواییآزمایش

DIN EN 12467 100 50,25 Cycle یخ زدن و گرم شدنآزمایش

DIN EN 12467 50 50,25 Cycle حرارت بارانآزمایش

DIN EN 12467 50 50,25 Cycle خیساندن و خشک کردنآزمایش

DIN EN 12467 Yes Yes آب گرمآزمایش

97 276 ng/pa.s.m2 عبور بخار آب

10-12 10-12 PH

مشخصات ضد حریقی

DIN EN 13501-1 A2 A2 Class در برابر آتشکالس عملکرد 

DIN EN 13501-1 d0 d0 Class کالس تولید دود

DIN EN 13501-1 s1 s1 Class کالس چکه کردن و افتادن ذرات آتش

مقاوت بیولیژیکی

صدمه نمی بیند صدمه نمی بیند مقاومت در برابر جوندگی موش

EN 335-3 1 1 Class مقاومت در برابر موریانه

EN 335-3 1 1 Class ت در برابر رشد باکتريممقاو
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ایوانیتراهنماي استفاده از ورق هاي صاف –3جدول 

(HD) ورق فشرده زیاد (MD) ورق فشرده متوسط
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شرح محصول
        

پانل بندي داخلی

    
االي پنجره یا کنار شیروانی (لمبه)پوشش سه گوش ب

     
خانه هاي پیش ساخته

      
دیوار داخلی در خانه هاي بنا شده از سازه هاي چوبی  وفلزي

     
دیوارخارجی در خانه هاي بنا شده از سازه هاي چوبی  وفلزي

     
پارتیشن بندي

      
یپانل هاي ساندویچ

     
زوار  

     
بادگیر 

      
نرده

     
پوشش تیرآهن و ستونها

      
پوشش هاي کانال عبور کابل

      
قالب بندي بتن

     
پارتیشن توالت و حمام

      
کف

      
لبه پنجره 

     
ی با سطح خشننماي خارج

     
نماي خارجی با سطح قابل رنگ آمیزي

      
کف معلق
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در سیستمهاي دیوارایوانیتپایداري در برابر آتش ورق هاي صاف 
زمان آتش 

(دقیقه) سیستم زیر سازي با تیر هاي چوبی سیستم زیر سازي با پروفیلهاي فلزي گالوانیزه

20

20

27

30

33

41

60

153
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ایوانیتمشخصات آکوستیک (عایق صدا) ورق هاي صاف 

Rw (dB) ورق یا دیوار مورد استفاده

26.0 dB

35.7 dB

38.0 dB

40.0 dB

44.8 dB

45.7 dB
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جزئیات نصب
ایوانیتزیر سازي از تیرهاي چوبی یا پروفیل فلزي براي نصب ورق هاي صاف 

اشد.تیر هاي چوبی یا فلزي مورد استفاده باید منطبق بر اصول متداول ساختمان سازي ب-
تیرها باید از مشخصات مکانیکی مورد نیاز برخوردار باشند.-
قاب یا چهارچوب  نگهدارنده ورق هاي صاف باید به کف یا سقف متصل شود و نباید  براي این اتصال از تکیه و اعمال بار -

به ورق ها استفاده کرد.
ند.تجاوز کmm 600فاصله تیرها براي دیوارهاي داخلی و خارجی نباید از -
تیر هاي زیرسازي ورق باید طوري ساخته شوند که لبه هاي ورق کامالً روي آنها مستقر شده و محافظت شود.-
کمتر باشد .mm 38نباید از ایوانیتصاف عرض تیرهاي تکیه گاه ورق -

روي تیرایوانیتصافثابت کردن ورق نحوه 

باریکروي تیرایوانیتصافنحوه ثابت کردن ورق 
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يردرز گی
شکل هاي زیر انواع روش هاي درزگیري و نحوه آن را نشان داده روش هاي مختلفی براي پر کردن درز بین ورق ها وجود دارد.

اند.
:Hبا پروفیل راستفاده از نوار درز گی

:ي به روش روکوبیردرزگی

:درزگیري با استفاده از خمیر اپوکسی
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ایوانیتویسهاي بهداشتی) بر روي دیوارهاي ساخته شده از ورق صافنصب کاشی و سرامیک (در سر
در این نوع کاربرد موارد زیر باید رعایت گردد:

کاهش یابد.mm 400فاصله تیرهاي ستونی به -
باشد.mm 900فاصله تیرهاي افقی حداکثر -
ود.گوشه هاي داخلی و خارجی و سطوح ورق ها با  بتونه آب بندي بتن پوشش داده ش-
قبل از چسباندن کاشی و سرامیک از تمیز بودن سطح ورق و عاري بودن آن از گرد و غبار  و روغن مطمئن شوید.-
از چسب مناسب کاشی استفاده شود و در هر نوبت یک متر مربع چسبکاري شود.-
کاشی را با نیروي کافی روي چسب فشار دهید تا حباب هوا پشت آن باقی نماند.-
فاصله براي دوغاب نگهداریدmm 2قل بین کاشیها حدا-
چسب و دوغاب طبق دستورالعمل سازنده تهیه و بکارگرفته شود.-
براي نصب وان  و زیر دوشی به جزئیات ارائه شده در زیر مراجعه شود.-

از زیرسازي فلزيهبا استفادجزئیات اتصال وان با دیوار 

یرسازي فلزيفاده از زتوار با اسزیر دوشی با دیجزئیات اتصال 

چوبیفاده از زیرسازي توار با اسوان با دیجزئیات اتصال 
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ساختمانبه عنوان نماي خارجیایوانیتنصب ورق هاي صاف 

سطح نما انجام روي درروي تیرهاي چوبی و فلزي مستقر شده ، بربه عنوان نماي خارجیالیاف سیمانینصب ورق هاي صاف
شیار دار انتخاب می شود.،سوراخهاي پروفیل فلزي براي استقرار بر روي دیوار،نطباق ورق ها با یکدیگرمی گیرد. براي تنظیم و ا

در شکل هاي زیر تیرریزي با چوب  و با پروفیل فلزي نشان داده شده است.

ک خط باشند.توصیه می شود که درز بین ورق ها در روي ستون و تیرهاي افقی مشابه باشند یا بعبارت دیگر در ی-
.گرددمیلیمتري لبه ورق امکانپذیر 20باشد تا نصب پیچ در mm 75عرض سطح تکیه گاه ورق ها روي تیر افقی حداقل -
فاصله mm 12و براي ورق صاف mm 800فاصله تیرهاي افقی حداکثر mm 9درتیر ریزي افقی براي ورق صاف -

رعایت گردد.mm 900تیرهاي افقی حداکثر 
.باشدmm 600زي عمودي فاصله تیرها حداکثر در تیر ری-
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:تیر ریزي افقیروش

:روش تیر ریزي عمودي

mm 10درز بین ورق ها 1-

mm 75عرض تکیه گاه حداقل 2-
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و روش نصبایوانیتنماي خارجی صاف هاي ورق 

در نماي خارجی ساختمان با درز بازایوانیتسیستم اتصال ورق هاي صاف 
ي در محل تکیه گاه ورق بر روي تیر استفاده می شود. در شکل دوذ آب به پشت ورق ها، از نوار و ورق آّب بنفبراي جلوگیري از ن

استفاده از نوار آب بندي نشان داده شده است.نصب وهاي زیر روش

:در سطح صافپرسپکتیو یک درز باز عمودي

:سطح صافدرنماي یک درز باز عمودي



١٥

:گوشهقسمت خارج پرسپکتیو یک درز باز عمودي در 

:گوشهقسمت خارج نماي یک درز باز عمودي در 

:پرسپکتیو یک درز باز عمودي در قسمت داخل گوشه

	:نماي یک درز باز عمودي در قسمت داخل گوشه 	



١٦

قطعات فلزي در درزگوشه در نماي خارجی ساختمان با استفاده ازایوانیتسیستم اتصال ورق هاي صاف 

:از قطعات فلزي در گوشههپرسپکتیو یک درز عمودي و نحوه استفاد

:از قطعات فلزي در گوشههنماي  درز عمودي و نحوه استفاد



١٧

:زیر پنجرهزآب رینماي 

:بعنوان قرنیزایوانیتنصب ورق هاي صاف 



١٨


