
موجدار ایوانیت (بدون آزبست)ورق هاي
مشخصات ، دستورالعمل حمل و نگهداري و نصب



ایوانیتویژگیهاي ورق هاي موجدار 

مورد دتواننصنعت ساختمان شامل سقف و نما میدر تمام بخشهايوبا دوام و سبک هستند ایوانیت رداموجتولیديورق هاي
استفاده قرار گیرند.

مواد اولیهترکیب
(بدون وعی نمصطبیعی و...) می باشند که با الیاف سیلیس و،شامل مواد معدنی (سیمان ایوانیت و متعلقاتاورق همواد اولیه اصلی 

تولید می شوند.(Hatschek)با روش هاچک وتقویت یا مسلح  شدهآزبست) 

رنگ
به رنگ طبیعی خاکستري می باشند .براي ارتقا و افزایش زیبایی می توانند محصوالت بعد از نصب با ایوانیت ورق هاي تولیدي

آکریلیک  رنگ آمیزي شوند. رنگ آمیزي اساساً تأثیري در دوام و پایداري %100پایه آبی یا با رنگهاي رنگهاي اکریلیت بر
محصول ندارد. در نواحی با قابلیت باالي رشد قارچ و اسفنج، رنگ آمیزي می تواند مؤثر باشد. رنگ آمیزي می تواند با قلم مو 

،غلتک هاي رنگ آمیزي یا به شکل اسپري انجام شود.

سازگاري با محیط زیست 
به همین دلیل این صنعت، صنعت زیست می باشد.و بنابراین سازگار با محیط بودهتآزبسایوانیت فاقد و متعلقات تولیدياورق ه

براي استفاده در سقف و نما در تمام ساختمانهاي ویالیی و شخصی ، مناسب ترین فراورده این محصوالت سبز نیز نامیده می شود.
می باشد.رشد بازار مصرف آنهااساسی ترین عامل،و پایدارياقتصادي بودن که و .....بودهصنعتی ، تجاري و  کشاورزي 

اقتصادي
به دلیل داشتن مشخصاتی که متعاقباً اعالم می گردد محصوالت پوششی به عنوان یکی از اقتصادي ترینایوانیت و متعلقاتاورق ه

د توجه قرار بگیرند.در بازار می توانند مور

پایداري و دوام
ISOو ISO 9933و EN 494DINاز نظر دوام و پایداري  با استاندارد ایوانیت ورقهاي تولیدي مورد ارزیابی 9383
، مقاومت در برابر یخ زدگی (Water impermeability)آزمایشهاي نشت ناپذیري یا ناتراوایی تحتقرار میگیرند و 

(Frost resistance) آب گرم ،(Warm water)،  خیساندن  و خشک کردن(Soak-dry) و حرارت و باران
(Heat rain).قرار می گیرند

عایق حرارتی
0.346این محصوالت تقریباً (k)حرارتی بی نظیري دارند. ضریب هدایت حرارتی ایوانیت مقاومتورق هاي تولیدي

W/m.kش می باشد( بر طبق روش آزمای.( EN 12664



مقاوم در برابر آتش
ضد حریق می باشند. بدین معنی که این محصوالت مشتعل نشده و باعث گسترش شعله و حریق نمی شوند. ایوانیت ورق هاي

همچنین تحت شرایط درجه حرارت زیاد برخالف محصوالت آزبستی نمی ترکند. این محصوالت می توانند تحت دماي مداوم 
قرار می A2fl-s1این محصوالت در کال س EN 13501-1سانتیگراد مورد استفاده قرار گیرند (طبق استاندارد درجه150زیر 

).گیرند

باکتري،مقاومت در برابر رشد قارچ
بر خالف مصنوعات چوبی این محصوالت در برابر پوسیدگی و تخریب کامالً مقاوم می باشند.  

مقاومت در برابر اسید
می باشد که در مقایسه با ماکزیمم حد مجاز تعریف شده براي مواد gr/cm2 0.098محصوالت در برابر اسید خوردگی این

می باشد، این محصوالت مقاوم در برابر اسید می باشند.gr/cm2 0.115مقاوم در برابر اسید که مقدار 

مقاومت در برابر باران و تگرگ 
کامالً مقاومند و هیچ صدمه اي نمی mm 37ریزش باران سنگ با قطرآزمایش از این محصوالت در برابر ضربه هاي ناشی 

مقاوم در برابر ضربه می باشند.EN 12871بینند.وطبق استاندارد 

مانع عبور آب
ناتراوا و یا ضد نشت می باشند . البته بدلیل ISO 9383و ISO 9933و DIN  EN 494این محصوالت طبق استاندارد 

طبیعی است ، اما این محصوالت هیچگونه چکه اي ندارند.آن طوبت تغییر رنگ و تیره شدن جذب ر

مقاومت در برابر جویدگی
این محصوالت برخالف مصنوعات چوبی کامالً  در مقابل جویدگی جانوران موذي مقاوم می باشند.

قابلیت اعتماد
. کامل را می دهنداعتماد یتقابلبه مصرف کننده اطمینان این محصوالت تحت مشخصات استانداردهاي زیر تولید شده و

DIN EN 494 (Fibre-cement profiled sheets and fitting for roofing)

ISO 9933 (Products in fibre-reinforced cement _ long corrugated or asymmetrical
section sheets and fitting for roofing and cladding)

ISO 9383 (Products in fibre-reinforced cement _ short corrugated or asymmetrical
section sheets and fitting for roofing and cladding)



نگهداري و حمل
تلف از جمله سیمان می باشند،و ممکن است در اثر ضربه هاي سنگین آسـیب ببیننـد.   ورق هاي ایوانیت مخلوطی از مواد مخ-

لذا در جابجایی ورق ها باید دقت شود تا از افتادن آنها یا ضربه خوردن در اثر حمل و نقل بد جلوگیري شود.
هاي مخصوص و یـا تیـر هـاي    و بر روي زیر ورقیباید صاف و  فشرده باشدبراي نگهداري و انبار کردن ، سطح زیر ورق ها -

چیـده و انبـار   از لبه انتهـایی ورق  mm 200از یکدیگر و  با فاصله کمتر از mm 1400چوبی صاف با فاصله ماکزیمم 
عدد باشد.100شوند. تعداد ورق هاي هر دسته  بایستی حداکثر 

مسقف انجـام شـود و در فضـاي روبـاز     نگهداري و انبار کردن این محصوالت براي مدت زمان طوالنی ، باید در زیر فضاي -
انبار نشود.

در صورتیکه انبار سر پوشیده در دسترس نباشد ، نگهداري و انبار کردن این محصوالت ، بایستی با پوشش نایلونی پیرامونی -
که در فصول و محل هاییآن انجام شود و در فضاي روباز بدون پوشش نایلونی انبار نشود. عدم رعایت این دستورالعمل 

.نجربه آسیب دیدگی ورق ها خواهد شد (بروز ترك عرضی)مرطوبت محیط پایین است 
باورسN.Tورق هاي موجدار روش نصب

موارد زیر براي سازه  روي سقف و یا نما کنترل شود:-1
آمادگی ورق ریزي
درزهاي انبساط در سازه اصلی
طول مناسب ورق براي پوشش با در نظر گرفتن فواصل تیر ریزي و همپوشانی طولی جدول فواصل تیر ریزي)

به دست می آید)3
(پرلین) در یک امتداد بودن سطح رویی تیر هاي افقی

در صورت مشاهده هرگونه مشکلی قبل از ورود به مراحل بعد آن را برطرف کنید.
).1ان در آن منطقه مشخص گردد(مطابق شکل جهت ورق ریزي را بر اساس جهت باد و بار–2
سقف یا نما  را در برابر عرض پوششی مفید ورق ها کنترل کرده تا نقطه شروع صحیح کار را بدست آورده و عرض -3

روي تیر (پرلین) عالمت گذاري شود.
سقف به خط الرأس از سمت شروع ورق ریزي که قبالً توضیح داده شد و عالمت گذاري گردید،  یک خط از لبه پایین -4

باالي سقف طوریکه با تیرهاي عرضی (پرلین) گو نیا شود رسم گردد. 
را عالمت گذاري شود. یک mm 1097خط الرأس از  نقطه شروع خط الرأس و لبه پایین سقف اندازه در امتداد

سمان، ردیف اول ورق ریسمان که دو نقطه مشخص شده را به هم وصل کند نصب گردد و با تطبیق لبه طولی ورق با ری
از قسمت پایین سقف به سمت باال نصب شود. براي نصب ردیف بعدي ورق از لبه پایین سقف تا خط الرأس،  ریسمان 

جابجا شود. با تطبیق لبه طولی ورق با ریسمان، ردیف دوم ورق از قسمت پایین سقف به سمت mm 1050به اندازه 
عدي این مرحله تکرار می گردد.باال نصب شود. براي نصب هر ردیف هاي ب



ارتباط بین جهت باد و جهت نصب ورق ها-1شکل 

موقعیت تیر یا پرلین باال نسبت به خط الرأس خرپا-2شکل 

براي موقعیت پرلین باال برحسب ارتفاع هاي مختلف پرلینDاندازه -2جدول 
150 115 75 mm) پرلین بر حسب Hارتفاع (

mm بر حسب D شیب سقف (درجه)
170 180 180 10
150 160 170 15
130 150 160 20
120 130 150 25
90 120 140 30



ارتباط بین شیب سقف و همپوشانی طولی-3جدول 
و بیشتر1212.5-10شیب سقف (درجه)

250200(mm)کمترین اندازه همپوشانی طولی 

نی طولی نسبت به تیرموقعیت ورقها در همپوشا-3شکل 
تثبیت موقعیت ورقها ). 1مقدار صحیح همپوشانی طولی ورقها با توجه به شیب سقف در نظر گرفته شود(مطابق با جدول -5

نشان داده شده است.3در همپوشانی طولی نسبت به تیر (پرلین) در شکل
صب شده پخش می شوند تا طول دقیق ورق هاي ردیف اول از لبه پایینی سقف تا خط الرأس سقف مطابق با ریسمان ن-6

همپوشانی طولی مشخص شود و لبه هاي ورق مورد نیاز در محلهایی که چهار گوشه روي هم قرار می گیرند به مقدار 
براي گوشه دو ورق فارسی بر شود.mm 250طولی حداکثر 

گوشه ورق را عالمت زده و برش زد.می توان اندازه عرض فارسی بر 4با استفاده از شابلن نشان داده شده در شکل 
مراجعه شود.5براي مالحظه جزئیات برش گوشه ها به شکل 

شابلن کنترل همپوشانی عرضی ورق هاي موجدار تولیدي–4شکل 



جزئیات برش گوشه هاي ورق موجدار و ترتیب نصب–5شکل 



بسته 5و 2روي موج هپیچ هاي نگهدارندبا پیچ ثابت کنید.6ابق شکل ورقهاي ردیف اول  را به ترتیب از پایین به باال مط-7
براي کلبه می شوند. در مناطقی که شرایط جوي آرام و مناسبی وجود داشته باشد می توان پیچ یا گیره نگهدارنده را 

بست.5فقط روي موج ردیفها، بجز ردیف آخر 

موجدار و نحوه سفت کردنموقعیت پیچهاي نگهدارنده ورق هاي–6شکل 



ایوانیتورق هاي موجدار ابعاد و مشخصات فیزیکی

ابعاد و مشخصات فیزیکی ورق هاي موجدار-1جدول 
(kg)وزن متوسط ورق موجدار (mm)طول ورق 

100013,5
120016,2
152020,5
180024,3
200027,0
220029,7
250033,7
305041,2

اندازهدواحمشخصات
mm1097عرض ورق

mm177گام موج
ارتفاع موج
تعداد موج

mm51
6,۵

mm6.0یضخامت اسم
cm4255.5عرضm 1ممان اینرسی مقطع (متوسط) در 

cm243.9(A)مساحت نیم موج 
mm1050عرض پوشش

mm1150ماکزیمم فاصله تیرها در پوشش سقف
mm1500نماماکزیمم فاصله تیرها در پوشش

g/cm31.4وزن مخصوص
degrees10حداقل شیب نصب در پوشش سقف

1وDIN EN 494-2کالس طبق استاندارد 
(سیستم مرطوب)طبق استاندارد mm 1100حداقل بار شکست در فاصله تکیه گاه 

DIN EN 494
N/m width35004250و



و کاربرد :ابلیت تنظیم زاویهموجدار براي پوشش خط الرأس با قزوجتیزه



تیزه زوج موجدار و صاف و کاربرد:

1110 mm عرض تیزه زوج موجدار و صاف

1050 mm عرض پوشش تیزه زوج موجدار و صاف

6.5-7 mm ضخامت اسمی

9.9 kg وزن متوسط  تیزه زوج موجدار و صاف

300 mm طول بال



و کاربرد:لبه دندانه دار)قطعه دگان به زیر ورق موجدار (ورود پرنقطعه مانع



:براي گوشه ها و کاربردتکمیلیقطعات 



قطعات تکمیلی تیزه یکپارچه موجدار در تالقی ورق هاي پوشش نما با پوشش سقف ، سقف هاي دو شیبه یا محلهایی که شیب 
سقف تغییر می کند مورد استفاده قرار می گیرند.

و کاربرد :موجدار اتصال دیواري مستقیمتیزه 



تیزه اتصال دیوار جانبی چپ و راست و کاربرد :



1200 mm طول تیزه اتصال دیوار جانبی 

1000 mm طول پوشش تیزه اتصال دیوار جانبی

6.5-7.0 mm ضخامت اسمی

6.8  kg وزن متوسط  تیزه اتصال دیوار جانبی



و کاربرد: شکلzقطعه درزپوش



و کاربرد :درز پوش ناودانی




