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1-ابزارمورداستفاده

وسايل و ابزار مورد استفاده در سیستم ساخت و ساز خشک، شامل وسايل جابجايی پنل، ابزار برش، ابزار نصب و ابزار درزگیری می باشد. همچنین کلیه ابزارها 
توسط شرکت کناف ايران عرضه می گردد.

دسـتگاهبرشطولی:جهــت برش پنــل به صــورت 
نــواری و سـری کــاری بــا سـرعـت اجــرای بـاال )برای 

برش هايـی بـا حداکثـر عـرض 60 سـانتیمتر(

رنده:جهـت صاف کردن لبـه های برش خـورده پنل 

همـزن:قطعـه اتصـال بـه دريل جهـت تهیـه خمیرهای 
گچــی يکــدست )پرلفیکـس، ماسـتیک( 

جهـت برش پنـل به صـورت  دستگاهبرشقرقرهای:
)برای  بـاال  اجـرای  سـرعـت  بـا  سـری کـاری  و  نـواری 

برش هايی با حداکثر عرض 12 سانتیمتر(

پخزن:جهت اجرای پخ 22/5o و 45o در لبه های برش 
خورده پنل برای بتونه کاری صحیح

ظرفآمادهسازیبتونه:جهت تهیه بتونه با قابلیت تمیز 
شدن آسان پس از انجام کار

تیغبرش)کاتر(:ابزار برش پنل )با بدنه فلزی مقاوم و 
تیـغه کـوتـاه غیـر قابـل انـعـطاف(

اره:از اين وسیله برای برش پنل استفاده می شود

سابمالهای:جهت از بین بردن پرز های اضافه لبه پنل 
که در مقطع برش به وجود آمده، همچنین جهت سمباده 

زدن سـطوح درزگـیری شده
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لیسهاستیل: جهـت بتـونه کاری سطـوح پنـل

در  درزگیری  و  نوار  نصب  برای  داخلی: زاويه کاردک
کنج های داخلــی

دستگیرهحملپنل:ابـزاری کامال سـاده برای حمـل 
راحـت تـر پنل ها توسط نفر

درزگیری  و  بتونه کاری  جهت  پیچگوشتیدار: کاردک
سطوح پـنل )وجـود پیچ گـوشتـی انتهايی جهت تنظیم 

پیچ ها هنگام بتونه کاری بسیار مفید می باشد( 

در  درزگیری  و  نوار  نصب  برای  کاردکزاويهخارجی:
کنج های خارجی

جکنگهدارندهپنل:جهت قرار دادن موقت پنل روی 
زيرسازی ديوار و انجام عملیات پیچ  زنی

کمچه: وسیله ای کارآمد برای برداشتن مالت های مختلف 
از ظرف و نصب در محل مربوط

مالهاستیل: جهـت پـرداخـت سطـوح بـا قـابلیت نصـب 
شانه های مختلف برای کاشیکــاری، اجرای ساتن سمنت 
)ماله آکواپانل مدل دندانه دار( با قابلیت تعیین ضخامت مالت

سازه  نصب  جهت  الستیکی: چکش با کرنربیدکوب
کرنربید فلزی )31×31 میلیمتر( در گوشه های خارجی 



4

دستورالعمل برش، نصب، درزگیری و... 

2-1-پیچهــاياتصــالپنــلبــهســازه
)TB-TN( کناف

اتصال  براي  تیز(  )نوک   TN نوع  پیچ هاي  از 
ضخامت  با  ســازه هاي  به  گچــي  صفحات 
TB )سرمته  نوع  پیچ هاي  از  و  میلیمتر   0/7 تا 
دار( براي اتصال صفحات گچي به سازه هاي با 
ضخامت بیش از 0/7 و کمتر از 2/25 میلیمتر 
مجموع  اين که  )توضیح  مي شود  استفاده 
ضخامت های اليه های فلزی را بايد در انتخاب 

نوع پیچ در نظر گرفت(.
 ،35  ،25 طول هـاي  در   TB و   TN پیچ هـاي 

مي شـوند. عرضـه  میلیمتـر  و 70   55 ،45

2-2-پیچهــاياتصــالســازهبــه
)LB-LN( کنــاف ســازه

اتصال  براي  تیز(  )نوک   LN نوع  پیچ هاي  از 
به  میلیمتر   0/7 تا  ضخامت  با  فلزي  سازه هاي 
يکديگر و از پیچ هاي نوع LB )سرمته دار( براي 
اتصال سازه هاي فلزي با ضخامت بیش از 0/7 و 
کمتر از 2/25 میلیمتر به يکديگر استفاده مي شود 
اليه های  مجموع ضخامت های  که  اين  )توضیح 

فلزی را بايد در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت(.
پیچ هـاي LN و LB بـه ترتیـب در طول هاي 9 

و 9/5 میلیمتـر عرضه مي شـوند.

2-3-نواردرزگیرکناف
از نـوار درزگیـر کنـاف )کاغذی( جهت مسـلح 
کـردن محل درز و جلوگیـري از ايجاد ترک در 
سـطح بتونه اسـتفاده مي شـود. عدم استفاده از 
نـوار درزگیـر، باعـث به وجـود آمدن تـرک در 

محـل درز هـای پنل خواهد شـد.



2-مصالحموردمصرف

پیچ پنل به سازه TB )سرمته دار(پیچ پنل به سازه TN )نوک تیز(

پیچ سازه به سازه LB )سرمته دار(پیچ سازه به سازه LN )نوک تیز(

ايجاد ترک در اثر عدم استفاده از نوار درزگیرنوار درزگیر فايبرگالس و کاغذی کناف
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)Trenn-fix(2-4-نوارچسبجداکنندهکناف
زمانـي کـه دو سـاختار غیـر همجنـس بـه يکديگر اتصـال يابند، بـه علت ايـن اختالف، ترکـي نامنظم 
و قابـل رؤيـت در فصـل مشـترک آن هـا ايجـاد مي شـود. بـراي جلوگیـري از ايجـاد چنیـن ترک هايي، 
در محلهايـي کـه سـاختارهاي کنـاف و بنايـي به يکديگر مي رسـند، از نوار چسـب جداکننده اسـتفاده 
مي شـود. بدين ترتیب در فصل مشـترک دو سـاختار، درزی مويین و نامحسـوس ايجاد شـده و شـکل 
ظاهـري کار ارتقـا مي يابـد. ايـن نـوار از جنـس کاغـذ روغنـي )به پهنـاي 6/5 سـانتیمتر( بـوده که در 

پشـت آن، يـک اليه چسـب )بـه پهناي 1 سـانتیمتر( وجـود دارد.

)Corner bead(محافظگوشهکناف)2-5-سازه)يانوار
سـازه )يـا نـوار( محافـظ گوشـه، در کنج هـاي خارجـي ديوارهـا و محل هايـي کـه در معـرض ضربـه 
هسـتند، اسـتفاده مي شـود. کرنربیـد عالوه بـر ضربه گیـري، لبه هايي گونیـا و يکنواخت ايجـاد مي کند. 

کرنربیـد در دو نـوع فلـزي و کاغـذي عرضه مي شـود.

2-6-بتونهدرزگیرکناف
بتونـه درزگیـر کنـاف بـراي درزگیـري صفحـات روکـش دار گچـي به کار مـي رود. ايـن بتونه همـراه با 
نـوار درزگیـر اجرا شـده و بدين ترتیب سـاختاري مسـلح و مسـتحکم تشـکیل مي شـود. ايـن مالت به 
صـورت اليـه اي نـازک بـا ضخامـت 1 تـا 2 میلیمتـر اجرا مي گـردد. در صـورت اجراي بتونه به شـکل 

چنـد مرحلـه اي، مي تـوان تـا ضخامـت حداکثـر 10 میلیمتر از ايـن محصول اسـتفاده نمود.

2-7-ماستیککناف
ماسـتیک کناف جهت دسـتیابي به سـطحي صاف و يکدسـت، بر روي سـطوح ايجاد شـده با پنل هاي 
گچـي اجـرا مي شـود. سـطح به دسـت آمده بـا اين محصول، زيرسـازي بسـیار مناسـبي براي پوشـش 

نهايـي کار ايجـاد می نمايد.



6

دستورالعمل برش، نصب، درزگیری و... 

3-1-برشبااستفادهازتیغبرشکنافوشمشهخطکشي
محل برش بر روي صفحه گچي مشخص و به وسیله تیغ برش کناف يک شیار به عمق حدود 2 میلیمتر ايجاد مي شود؛ به نحوی که کاغذ روکش کاماًل برش بخورد.	�
صفحه گچي پشت و رو شده و با وارد کردن ضربه به پشت پنل، صفحه از محل شیار شکسته مي شود.	�
کاغذ پشت صفحه به وسیله تیغ برش بريده مي شود.	�

3-2-برشبااستفادهازارهدستي
هنگامـي کـه بـرش بـه يکـی از صورت هـای زيـر مـد نظـر باشـد، از اره دسـتی )چـوب بـر( اسـتفاده 

می شـود:
برش نوارهای با عرض کمتر از 5 سانتیمتر. 	�
برش به صورت »L« يا »C« شکل.	�
برش صفحات مرکب کناف*.	�

* صفحات مرکب کناف، پنل هاي گچي هستند که سطح پشت آن ها توسط يک اليه عايق پشم معدنی يا پلي استايرن پوشیده شده اند.



3-برشصفحاتروکشدارگچي

ايجاد شیار )برش کاغذ روکش( بر روی پنل

1

شکستن پنل در محل برش

2

برش کاغذ روکش پشت پنل

3

برش پنل با اره دستی
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3-3-برشبااستفادهازدستگاههايبرشطوليوبرشقرقرهای
بـا اسـتفاده از ايـن ابـزار، مي تـوان برش هايـي بـه عـرض 5 تـا 60 سـانتیمتر اجـرا نمود. ايـن ابـزار امکان بـرش صفحات گچـي را به صـورت نوارهـاي باريک 
فراهـم مي کنـد، کـه ايـن عمـل بـا تیـغ بـرش بسـیار دشـوار مي باشـد. مزيـت اصلـي اسـتفاده از ايـن ابـزار، افزايـش سـرعت کار )بـه ويـژه در سـري کاري( 

و امـکان بـرش صفحـات بـه وسـیله يـک نفـر 
مي باشـد. در ايـن روش بـه دلیـل ايجاد شـیار 
در دو سـمت پنـل، کیفیت بـرش افزايش يافته 
و لبـة بـرش خـورده کامـاًل گونیـا خواهـد بود. 
بـا دسـتگاه برش قرقـره اي، مي تـوان برش هاي 

مـوج دار )بـا عـرض کم( نیـز اجـرا نمود.

برش پنل با دستگاه برش طولی

1

برش پنل با دستگاه برش قرقره ای

1

اجرای برش موج دار با دستگاه برش قرقره ای

1

شکستن پنل در محل برش

2

شکستن پنل در محل برش

2

جداکردن پنل از محل برش

2



8

دستورالعمل برش، نصب، درزگیری و... 

3-4-اجرايپخوپرداختلبههايبرشخورده
تمامـي لبه هـاي بـرش خـورده حتمـاً بايـد قبـل از نصـب، پـخ خـورده و پرداخت شـوند. حذف هر يـک از مراحـل ذيل، عملیـات درزگیـري را مختـل نموده، 

در نتیجـه کیفیـت نهايـي کاهش خواهـد يافت:

لبه به وسیله رنده يکنواخت مي شود. 	�
با استفاده از پخ زن، لبه پخ زده مي شود.	�
به وسیله ساب ماله اي، هر دو وجه عمودي و مايل لبة پخ خورده پرداخت و کاغذهای اضافه نیز برداشته مي شود. 	�

پرداخت لبه برش خورده با رنده

1

پرداخت وجه عمودی لبه پخ خورده با ساب ماله ای

3

اجرای پخ با پخ زن

2

پرداخت وجه مايل لبه پخ خورده با ساب ماله ای

4
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3-5-نکاتفني
در هنـگام بـرش پنـل، کاغـذ روکـش )در لبه هـا( نبايد آسـیب ببینـد. عـدم توجه به ايـن موضوع، 	�

عملیـات درزگیـري را دچار مشـکل خواهـد نمود.
دسـتگاه پـخ زن داراي دو زاويـه 22/5 و 45 درجـه مي باشـد. از زاويه 22/5 درجـه براي صفحات با 	�

ضخامـت تـا 9/5 میلیمتـر و از زاويـه 45 درجـه براي صفحات بـا ضخامت 12/5 میلیمتر و بیشـتر، 
تا 18 میلیمتر اسـتفاده مي شـود.

بـراي سـهولت، سـرعت و ارتقـا کیفیت اجراي پخ، توصیه مي شـود کـه صفحات گچي بـر روي میز 	�
کار قـرار داده شـده يـا عملیات بر روي پالت بسـته بنـدي انجام گردد.

به طور کلي استفاده از تیغ برش براي پخ زدن صفحات گچي توصیه نمي شود؛ زيرا مهارت نصاب در 	�
کیفیت پخ اجرا شده تاثیر زيادي خواهد داشت. چنانچه عرض پنل به اندازه اي کم باشد )يک نوار 
باريک( که استفاده از دستگاه پخ زن میسر نباشد، در چنین مواردي ناگزير به وسیله تیغ برش، پخ 
اجرا مي شود. براي اين منظور، ابتدا روي صفحه گچي و به فاصله 4 میلیمتر از لبه، يک خط ترسیم 

شده و سپس به وسیله تیغ برش، پخي يکنواخت با زاويه 45 درجه اجرا مي شود.
چنانچـه لبه هـاي پنل هـای نصـب شـده پـخ خـورده نباشـند، اجـراي پـخ بـر روي آن ها به وسـیله 	�

تیـغ بـرش مجـاز نمي باشـد؛ زيـرا نـوک تیغ بـه پنل مجـاور آسـیب خواهد رسـاند. 
بايـد فاصلـة درز میـان دو صفحـة مجـاور 2 میلیمتـر و پهنـاي هـر يـک از پخ هـا در دو لبـة مجاور 	�

4 میلیمتر باشـد.
همـواره دو لبـة مجـاور بايـد متجانـس باشـند؛ بديـن معنـي کـه چنانچـه يک لبـة کارخانـه اي در 	�

مجـاورت يـک لبـة بـرش خـورده قرار گیـرد، ناگزيـر لبة کارخانـه اي نیز بايـد برش بخـورد و کلیه 
مراحـل پـخ زنـي و پرداخت بـر روي آن انجام شـود.

در محـل درهـا، بايـد صفحـات گچـي بـه 	�
صـورت »L« شـکل و در محـل پنجره هـا، 
تابلوهـاي بـرق و جعبه هـای آتـش نشـاني، 
بـه صـورت »C« شـکل بريده شـوند. بدين 
ممتـد  درز  پنـل،  نصـب  از  پـس  ترتیـب 
در امتـداد قائـم چهارچـوب بازشـو ايجـاد 
نمی شـود. در صورتـي کـه جزئیـات اخیـر 
قائـم  درزهـای  امتـداد  در  نشـود،  رعايـت 

تـرک ايجـاد خواهـد شـد.

اجرای پخ با تیغ برش

اجرای پخ بر روی پنل نصب شده مجاز نمی باشد

تصوير اجرا شده يک درز با دولبه پخ خورده

45

4mm 4mm

2mm

يک درز با دولبه پخ خورده

روش نادرست نصب پنل در محل بازشو روش صحیح نصب پنل در محل بازشو



10

دستورالعمل برش، نصب، درزگیری و... 

4-1-روشاجرا
در سـاختارهای ديـوار، می تـوان صفحـات گچـي را بـا اسـتفاده از جـک نگهدارنـدة پنـل بـر روي 	�

زيرسـازي تکیـه داد. مزيـت اصلـي اسـتفاده از جـک در نصـب صفحـات گچـي، پیچ کاری توسـط 
يـک نفر )بـدون نیـروي کمکـي( مي باشـد.

در سـاختارهای سـقف، می تـوان صفحـات گچـي را بـا اسـتفاده از باالبـر نگهدارنـدة پنـل بـر روي 	�
زيرسـازي قـرار داد.

بـراي دسـتیابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختارهای ديـوار )بـه جهـت بیشـتر بـودن مقاومـت 	�
خمشـی در طـول نسـبت به  عـرض در پنل های گچـی(، بايد صفحـات گچی به صـورت قائم نصب 

شـوند )راسـتاي طولـي پنل، هم راسـتاي اسـتاد اجرا شـود(.
بـراي دسـتیابي به حداکثر اسـتحکام در سـاختارهای سـقف، بايد صفحات گچي بـه صورت عرضي 	�

نصـب شـوند )راسـتاي طولـي پنل هـا، عمـود بر راسـتاي سـازه هاي پنـل خور اجـرا شـود(. در اين 
حالـت، لبه هـاي بـرش خـورده در محـل سـازه هاي پنـل خـور قـرار می گیرنـد )بـه عنـوان يـک قاعـده همیشـگي در سـقف هاي کاذب، همواره يک سـازه 

بايـد لبه بـرش خورده پنـل را پشـتیباني نمايد(.
در کلیه ساختارهاي ديوار و سقف )تک اليه و چند اليه( پنل ها بايد به صورت حصیرچین اجرا شوند. 	�

فاصلـه دو درز افقـی در زمـان حصیرچینـی در سـاختارهای ديـوار )تـک اليـه(  حداقـل 40 سـانتیمتر در نظر گرفته شـود. در سـاختارهای چنـد اليه اين 	�
فاصلـه حداکثـر مـی تواند تا 20 سـانتیمتر کاهـش يابد. 

در ساختارهای سقف کاذب به جهت کاهش مصرف زيرسازی، فاصله دو درز نبايد کمتر از 50 سانتیمتر باشد. )توصیه می شود مضربی از عدد 50 باشد(.	�
عدم رعايت اصول حصیرچینی و امتداد يافتن درزها در طول يکديگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ايجاد ترک در محل درزها می شود.	�
بـراي حصـول اطمینـان از نفـوذ بتونـه، الزم اسـت درزي بـه انـدازه 2 میلیمتـر میان دو صفحـة مجاور در نظر گرفته شـود بـه نحوي که سـازه زيرين قابل 	�

رؤيت باشـد.
اتصال صفحات گچي به زيرسازي، به وسیله پیچ مخصوص کناف و با استفاده از دستگاه پیچ زن قابل تنظیم صورت مي گیرد.	�



4-نصبصفحاتروکشدارگچي

نصب پنل بر روی زيرسازی، با استفاده از جک و پیچ زن

ـل
پنـ

ض 
ــر

عـ

ـل
پنـ

ض 
ــر

عـ

سازه هاى پنل خور

الیـه دوم پنـل

الیـه اول پنـل

12
00

12
00

12
00

12
00

جزئیات حصیرچینى الیه هاى پوششى سقفجزئیات حصیرچینى الیه هاى پوششى دیوار

12001200
پنـــل عرض    

ــه اول پنـــل الی پنـــل دوم ــه  الی
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4-2-فواصلمجاز
سانتیمتر 	�  17 سقف  ساختارهاي  در  گچي  روکش دار  صفحات  روي  بر  پیچ ها  اجراي  مجاز  فاصله 

را مي توان  اول )اليه زيرين(  مي باشد. در ساختارهاي دو اليه، فاصله مجاز اجراي پیچ ها در اليه 
حداکثر تا سه برابر )50 سانتیمتر( افزايش داد، مشروط بر اين که اليه دوم )اليه پوششي نهايي( در 
همان روز نصب شود. براي پوشش کاری با صفحات با ضخامت 20 میلیمتر و بیشتر، اجراي پیچ ها 

در اليه اول را مي توان حداکثر تا دو برابر )30 سانتیمتر( افزايش داد.

ساختار
سقفکاذب

اليه دوماليه اول*
عرض پنل **

]mm[
عرض پنل
]mm[

12006001200600
--170150تک اليه
500300170150دو اليه

فاصلـه مجـاز اجـراي پیچ هـا بـر روي صفحـات گچـي در سـاختارهاي ديـوار 25 سـانتیمتر مي باشـد. در سـاختارهاي دو اليه، فاصلـه مجاز اجـراي پیچ ها 	�
در اليـه اول را مي تـوان حداکثـر تـا سـه برابـر )75 سـانتیمتر( افزايـش داد. در صورت اسـتفاده از صفحـات با ضخامـت 20 میلیمتر و بیشـتر، فاصله مجاز 

اجـرای پیچ هـا در اليـه زيريـن 60 سـانتیمتر و در اليه نهايی 20 سـانتیمتر می باشـد.
فاصله مجاز اجراي پیچ ها در لبه کنج هاي بیروني ساختارهاي ديوار پوششي با سازه مستقل از ديوار زمینه، 20 سانتیمتر مي باشد.	�
�	

فاصله مجاز پیچ از لبه پنل، 15 میلیمتر مي باشد. *

ساختار
ديوارجداکننده/

پوششی

اليه سوماليه دوماليه اول*
عرض پنل**

]mm[
عرض پنل
]mm[

عرض پنل
]mm[

1200 60012006001200600
----250200تک اليه
--750600250200دو اليه
750600500300250200سه اليه

* در ساختارهای چنداليه، منظور از اليه اول، اليه زيرين می باشد.
** پنل های با ضخامت 9/5 تا 18 میلیمتر با عرض 1200 و پنل های با ضخامت 20 و 25 میلیمتر با عرض 600 میلیمتر به بازار عرضه می گردد.

15 mm15 mm

فواصل مجاز پیچ از لبه های کارخانه ای و برش خورده
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4-3-نکاتفني*
هرگز از پیچ هاي خودکار معمولي براي نصب صفحات گچي استفاده نشود.	�
هرگز از دريل براي پیچ زنی استفاده نشود.	�
میـزان نفـوذ پیـچ بايـد بـه انـدازه اي باشـد که سـر پیـچ، هم سـطح پنـل تمام شـود؛ زيـرا بیرون 	�

زدگـي سـر پیـچ، عملیـات درزگیـري را دچـار مشـکل مي نمايد. 
پیچ بايد به نحوي اجرا شود که کاغذ روکش پنل را برش ندهد )يعني بیش از حد نفوذ نکند(؛ زيرا 	�

اين اليه به صورت واشر عمل نموده و با برش آن، احتمال جدا شدن پنل از سازه وجود خواهد داشت.
پیـچ بايـد عمـود بـر سـطح پنـل اجرا شـود؛ زيـرا در صورتـي که پیچ بـه صـورت مايل اجرا شـود، 	�

کاغـذ روکـش پنل آسـیب خواهـد ديد.
پیـچ مـورد مصـرف بـراي نصـب پنـل بايـد بـه نحـوي انتخاب شـود کـه پـس از عبـور از اليه هاي 	�

پوششـي، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زيريـن نیـز نفـوذ کند. بـه عنوان مثـال چنانچـه اليه هاي 
پوششـي متشـکل از دو عـدد پنـل 12/5 میلیمتـري باشـد، بـراي اليـه اول پیچـي بـا طـول 25 

میلیمتـر و بـراي اليـه دوم پیچـي بـا طـول 35 میلیمتـر مناسـب خواهـد بود.
بـراي اتصـال پنـل بـه سـازه هاي بـا ضخامـت 0/7 میلیمتـر و کمتـر، هرگـز از پیچ هاي سـرمته دار 	�

اسـتفاده نشـود؛ زيـرا اسـتفاده از چنیـن پیچ هايـي موجـب بـراده بـرداري در ورق سـازه شـده، در 
نتیجـه اتصـال مناسـب ايجـاد نمي گردد.

بـراي اتصـال دو سـازه بـه يکديگـر، هرگـز از پیچ هـاي اتصـال پنـل به سـازه اسـتفاده نشـود؛ زيرا 	�
شـکل هندسـی سـر و رزوه هـاي ايـن نـوع پیچ هـا با پیچ هـاي اتصال سـازه به سـازه متفـاوت بوده، 

در نتیجـه اتصـال مناسـب ايجـاد نمي گردد.
در سـاختارهای چنـد اليـه اي کـه داراي عملکرد صوتـي و يا داراي کد حريق مي باشـند، درزگیري 	�

اليه هـای زيريـن بـا بتونـه درزگیـر کنـاف الزامـي اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیـر بـراي درزگیري 
اليه هـاي زيريـن ضـرورت ندارد.

اسـتفاده بیـش از حـد از ضايعـات پنـل مجـاز نمـي باشـد؛ زيـرا موجـب تضعیـف سـاختار و نزول 	�
کیفیـت کار مي شـود. همچنیـن توصیـه می شـود کـه ضايعـات پنـل بـه صـورت متمرکز اسـتفاده 

نشـود و در کل سـطح کار پخـش گـردد.
حتـي االمـکان، انـدازه صفحـات بايـد متناسـب بـا ارتفـاع ديوار انتخـاب شـود. در صورت اسـتفاده 	�

از صفحـات کوتـاه، درز افقـی در اليـه پوششـی ايجـاد شـده کـه در سـاختارهاي ديـوار تـک اليه، 
اجـراي سـازه پشـت بنـد در محـل درزهاي افقـي الزامي اسـت )در صورتـی که فاصله اسـتادها 40 

سـانتیمتر يـا کمتـر باشـد، نیـازی بـه اجرای سـازه پشـت بند نمی باشـد(.
بـراي سـهولت در نصـب صفحـات در سـاختارهاي ديـوار، صفحـات بايـد بـه انـدازه 1 سـانتیمتر 	�

کوتاهتـر از ارتفـاع کـف تـا سـقف بـرش داده شـوند.
در ساختارهای ديوار، صفحات نبايد به رانر فوقانی )سقفی( متصل شوند.	�
بـراي تامیـن ايسـتايي در سـاختارهاي ديـوار، حداقـل درگیـري میـان پنـل و بال هـاي رانـر بايـد 	�

20 میلیمتـر باشـد )عـالوه بـر اين شـرط، در سـاختارهاي ديـوار جداکننـده و ديوار پوششـي، بايد 
اسـتادها بـه ترتیـب بـه میـزان حداقـل 10 و 20 میلیمتـر بـا رانر درگیر شـوند(.

در هنگام نصب صفحات در ساختارهای ديوار، بايد به جهت استادها توجه نمود. همواره صفحات را 	�
بايد در جهتي نصب نمود که لبه آزاد صفحه به سمت دهانه باز استاد قرار گیرد. رعايت اين نکته به نصاب اجازه مي دهد که هنگام پیچ زني، استاد را مهار 

نموده و از چرخش آن جلوگیري نمايد.
به لحاظ ايستايي،  عايق بندي، آتش بندي و هوابندی اجراي صفحات گچي در کل ارتفاع ديوار الزامي است.	�
در سـاختارهای سـقف، نصـب صفحـات بايـد از وسـط سـقف آغاز و به حاشـیه ها ختم شـود. همچنین می تـوان نصب صفحـات را از يک کنج آغـاز و در هر 	�

دو امتـداد طولـی و عرضـی، بـه طـور همگـن پوشـش کاری را ادامه داد. عـدم رعايت جزئیات اخیـر موجب ايجاد ترک بر اثر خیز سـقف کاذب خواهد شـد.

* براي استفاده از پنل هاي با ضخامت 9/5 میلیمتر و کمتر )که به طور کلي در ساختارهاي تزئیني کاربرد دارند(، با دايره پشتیباني فني شرکت کناف ايران تماس حاصل شود.

اجـرای صحیـح پیـچ )کاغـذ و روکـش بـه صـورت واشـر 
اسـت( درآمده 

اجرای نادرست پیچ )کاغذ روکش آسیب ديده است(

پیچـی کـه به صـورت مايل اجرا شـده و بـه کاغذ روکش 
پنل آسـیب رسـانده است
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5-1-تهیهبتونهدرزگیرکناف
برای تهیه بتونه درزگیر، به ازای هر 10 کیلوگرم پودر بتونه، 9 الی 10 لیتر آب الزم است و به ترتیب زير مخلوط می شوند:

آب را داخل ظرف مخصوص تهیه بتونه ريخته و پودر بتونه به آرامي به آن اضافه مي شود.	�
به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودر بتونه تمامي آب روي سطح را جذب نموده و به حالت خمیري در آيد.	�
با استفاده از کمچه، بتونه را به مدت 1 تا 2 دقیقه مخلوط نموده تا خمیري يکدست حاصل شود. 	�



5-تهیهبتونهدرزگیروماستیککناف

ريختن آب در ظرف تهیه بتونه

1

خیس خوردن پودر بتونه

3

ريختن پودر بتونه در آب

2

مخلوط کردن خمیر بتونه

4
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5-2-تهیهماستیککناف
برای تهیه ماستیک کناف، به ازای هر 10 کیلوگرم پودر حدود 6 الی 7 لیتر آب الزم است و به ترتیب زير مخلوط مي شوند:

آب را داخل ظرف مناسبي ريخته و پودر ماستیک به آرامي به آن اضافه مي شود.	�
به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودر ماستیک تمامي آب روي سطح را جذب نموده و به حالت خمیري در آيد.	�
با استفاده از همزن الکتريکي، ماستیک را به مدت 2 تا 3 دقیقه مخلوط کرده تا خمیري يکدست و آماده مصرف شود.	�

نکتـه: توجـه شـود در صـورت اسـتفاده از سـاتن )بـه عنـوان جايگزين پـودر ماسـتیک(، روش تهیه اين مـالت نیز مانند ماسـتیک بـوده با اين تفـاوت که در 
انتهـا مراحـل زير نیـز اضافه خواهد شـد:

پس از بدست آمدن خمیر ساتن يک دست، مجدداً به مدت 2 دقیقه صبر کرده تا فعل و انفعاالت شیمیايي صورت گیرد.	�
مجدداً با استفاده از همزن الکتريکي، ساتن را به مدت 2 دقیقه مخلوط کرده تا خمیر حاصله آمادة مصرف شود.	�

ريختن آب در ظرف مناسب

1

مخلوط کردن خمیر ماستیک

4

ريختن پودر ماستیک در آب

2

رها کردن خمیر به مدت 2 تا 3 دقیقه
)مربوط به تهیه ساتن(

5

خیس خوردن پودر ماستیک

3

مخلوط کردن مجدد خمیر ساتن

6
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5-3-نکاتفني
قبل از اجرای بتونه يا ماستیک، سطح کار می بايست از هرگونه آلودگی و گرد و غبار تمیز شود.	�
آب مـورد اسـتفاده بـراي تهیـه بتونـه و ماسـتیک کناف بايد کامـاًل تمیز و عاري از هر گونه مواد اضافي و آلوده باشـد. بنابراين بهتر اسـت از آب آشـامیدني 	�

براي اين منظور اسـتفاده شـود.
برای نگهداری پودر بتونه و ماستیک، می بايست کیسه ها در محل خشک روی پالت و به دور از آب، رطوبت، آفتاب و گرما قرار گیرند.	�
زمان مصرف پودر بتونه و ماستیک کناف )در بسته بندي استاندارد و در شرايط انبارش متعارف(، 6 ماه پس از تاريخ تولید مي باشد. بديهي است که پس از 	�

باز شدن پاکت، پودر بتونه و ماستیک کناف را بايد ظرف مدت کوتاهي مصرف نمود )طی حداکثر 7 روز استفاده نمايید(.
زمان استفاده از خمیر بتونه و ماستیک کناف، به ترتیب و به طور میانگین 45 و 220 دقیقه مي باشد. زمان هاي مذکور در شرايط آزمايشگاهي به دست 	�

آمده و بديهي است با توجه به شرايط محیطي متغیر خواهند بود؛ بدين معني که هر چه درجه حرارت محیط باالتر و درصد رطوبت نسبي هوا پايین تر باشد 
)شرايط آب و هوايي گرم و خشک(، زمان هاي مذکور کاهش خواهند يافت.

بتونـه و ماسـتیک کنـاف در دمـاي 5 درجـه سـانتیگراد و کمتر از 40 درجه سـانتیگراد قابل اجرا مي باشـند. اسـتفاده از ايـن مواد در دماهـاي پايین تر )به 	�
دلیـل احتمـال يـخ زدگـي مـالت( و در دماهـاي باالتر )به دلیل احتمال خشـک شـدن مـالت، پیش از گیرش شـیمیايي( مجاز نمی باشـد.

نسـبت بـاالی آب بـه گـچ و نیـز انبـار کـردن طوالنـی مـدت گـچ سـبب افزايش زمـان گیـرش می گـردد. بديـن معنی کـه هرچه مـالت رقیق تـری آماده 	�
گـردد بـه دلیـل افزايـش زمـان گیـرش، مـدت طوالنی تری در معـرض جريان هوا قـرار گرفته و قسـمتی از آب مورد نیـاز جهت کامل شـدن گیرش تبخیر 

می شـود. در ايـن حالـت مـالت به جـای گیرش، خشـک می شـود و از اسـتحکام مناسـبی برخـوردار نخواهد بود.
قـرار گرفتـن مـالت در معـرض جريـان باد نیز سـبب تبخیر آب سـطحی مـالت و مانـع از گیرش آن می شـود. اين امر باعـث جلوگیری از اسـتحکام مالت 	�

و بـروز ترک بر روی سـطح خواهد شـد.
بتونه و ماستیک کناف را نبايد با ساير موادي که باعث ايجاد تغییرات در خواص شیمیايي و يا مشخصات فیزيکي اين محصوالت مي گردد، ترکیب نمود.	�
ضخامت مالت کار شده اگر از مقادير مجاز بیشتر و يا کمتر باشد، بر روی استحکام مالت اثر می گذارد.	�
سطح زير کار اگر متخلخل باشد، سبب کوتاه شدن زمان گیرش شده که بر روی خواص مکانیکی از جمله چسبندگی و استحکام اثر می گذارد.	�
ماستیک کناف را نمي توان به عنوان بتونه درزگیر در ساختارهاي خشک استفاده نمود.	�
هنگامـي کـه خمیـر بتونـه يـا ماسـتیک کنـاف سـفت شـد، نمي تـوان بـا اضافـه نمـودن آب و هم 	�

زدن مجـدد، آن را بـراي اسـتفاده مجـدد آمـاده نمود )چنیـن مالتي غیر قابل اسـتفاده مي باشـد(.
هنـگام کار بـا بتونـه و ماسـتیک کنـاف، مالت هـای اضافـه باقـی مانـده روی ابـزار )کاردک، لیسـه 	�

و مالـه( را نبايـد بـه مـالت درون ظـرف برگردانـد؛ زيـرا باعـث کوتاه شـدن زمـان گیـرش بتونه يا 
ماسـتیک درون ظـرف خواهد شـد.

ظـروف آمـاده سـازي مـالت و ابـزار کار مي بايسـت بالفاصلـه پـس از اتمـام کار با آب تمیز شسـته 	�
شـوند؛ در غیـر ايـن صـورت مواد خشـک شـده و تمیزکاري دشـوار خواهد شـد.

مـالت بايـد بـا توجـه به مقـدار نیـاز و کاردک سـاخته شـود. از آماده سـازی مـالت بیـش از مقدار 	�
مـورد نیـاز خودداری شـود.

مالت آماده نبايد در معرض نور آفتاب و يا گرد و غبار محیط قرار گیرد.	�

شستشوی ابزار بالفاصله پس از اتمام کار
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5-4-ترفندهايکارگاهيجهتبررسيکیفیتبتونهاجراشده
بتونـه مناسـب داراي قـوام بـوده و بـه کاردک مي چسـبد. بـراي درک بهتـر ايـن حالـت، مي تـوان بتونـه خـوب را به »ماسـت چکیـده« و بتونه نامناسـب را 	�

بـه »ماسـت بريـده« يـا اصطالحـا »دانـه دانـه« تشـبیه کـرد. توجه شـود که زمانـي که پـودر بتونه بـا آب مخلوط مي شـود، مالت به دسـت آمـده اصطالحا 
قـدري »شـل« اسـت، امـا پـس از گذشـت حـدود 2 تا 3 دقیقـه،  بايد قـوام يابد. ايـن حالت از نشـانه هاي يک بتونه خوب اسـت. از نشـانه هاي مثبـت ديگر، 

مي تـوان بـه حرکـت روان خمیـر بتونه در زيـر کاردک در هنـگام اجرا اشـاره نمود. 
وجـود گـرد گـچ بـر روي سـطح بتونـه و يـا سسـت بـودن سـطح بتونـه، از نشـانه هاي گیـرش نامناسـب آن اسـت. بـراي بررسـي کارگاهـي ايـن موضوع، 	�

مي تـوان بـر روي سـطح بتونـه خشـک شـده دسـت کشـید. در ايـن حالت سـطح دسـت بايد به میـزان قابـل قبولي تمیـز بمانـد و حتي االمـکان گرد گچ 
مشـاهده نشـود. همچنیـن مي تـوان بـا ناخـن،  سـطح بتونـه را خـراش داد. در ايـن حالـت،  سـطح بتونـه بايـد داراي مقاومـت کافي در برابر سـايش باشـد 

)اصطالحـا بايد »اسـتخواني« باشـد(. 

بـرای بررسـی رفتـار بتونـه پـس از رنـگ آمیـزی، مـی تـوان بـا اسـتفاده از يک اسـفنج نمـدار سـطح بتونـه را مرطوب نمـود و در واقـع نقاشـی با رنگ 	�
پايـه آب را شـبیه سـازی نمـود. پـس از انجـام ايـن آزمايـش، نبايـد تورمی در سـطح بتونه مشـاهده شـود همچنین بتونه بايسـتی از سـطح کار شسـته 

و جدا نشـود.

اجرای نامناسب

اجرای نامناسب مرطوب کردن سطح ديوار با اسفنج نمدار

اجرای مناسب

اجرای مناسب

دست کشیدن بر روی سطح
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بتونه بايد دارای چسبندگی مناسبی به سطح پنل باشد. برای بررسی کارگاهی اين خاصیت می توان پس از خشک شدن کامل سطح بتونه، نوار درزگیر را 	�
در چند مقطع )در طول مسیر درزگیری شده( برش داد و از طريق کشیدن نوار درزگیر، میزان چسبندگی بتونه را بررسی نمود. در اين حالت چنانچه نوار 

درزگیر به راحتی از سطح پنل جدا گردد، چسبندگی صورت نگرفته است.

توجـه:گیـرش نامناسـب و يـا چسـبندگي نامناسـب بتونه مي تواند ناشـي از مـوارد متعـدد اجرايي نظیـر اسـتفاده از آب نامناسـب، طرح اختالط نامناسـب،  
کشـته کشـي،  اجـرا در دمـاي محیـط غیـر مجـاز و يـا آلودگي سـطح کار باشـد. همچنین مي توانـد به علت خـواص از دسـت رفته پـودر بتونه باشـد )به طور 

مثـال، بر اثر شـرايط انبارش نامناسـب(.

در هنـگام بررسـی کیفیـت درزگیـری، سـاير مـوارد اجرايـی نظیـر تراز بودن زيرسـازی، اسـتحکام زيرسـازی، اتصـال کامل پنل بـه زيرسـازی، متجانس بودن 
لبه هـای مجـاور )فابريـک و غیـر فابريـک(، حصیرچیـن بودن پنل هـا و ...  نیز بايسـتی کنتـرل گردد.

چسبندگی صورت نگرفته استچسبندگی صورت گرفته است
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6-1-بررسيهاواقداماتاولیه
عملیات درزگیری بايد پس از تغییر شکل های ساختمانی صورت گیرد. 	�
قبل از شروع عملیات درزگیري، الزم است تمامي سطح کاماًل تمیز و عاري از هر گونه گرد و غبار و چربي باشد.	�
وضعیـت کلیـه پیچ هـا از نظـر اجـراي صحیـح بررسـي شـود. در صـورت وجـود مشـکالتي از قبیـل پارگي کاغـذ روکش پنـل، بیـرون زدگي سـر پیچ ها و 	�

عـدم رعايـت فواصـل مجـاز، معايب بايـد بر طرف شـوند.
تمامـي لبه هـاي بـرش خـورده بررسـي شـوند. در صـورت عـدم اجراي پـخ و يـا پرداخت، بايد پنـل از زيرسـازي جـدا و روي میـز کار )يا پالت( به وسـیله 	�

دسـتگاه پـخ زن، پـخ زده شـود و به وسـیله سـاب ماله ای پرداخت شـود.
درزهاي میان صفحات بررسي شوند. بايد فاصله اي به اندازه 2 میلیمتر میان هر دو صفحة مجاور وجود داشته باشد.	�
در ساختارهای ديوار جداکننده، عملیات درزگیری می بايست پس از اتمام مرحله نصب صفحات در دو طرف ديوار انجام شود.	�

6-2-درزگیريلبههايکارخانهاي)لبههايبرشنخورده(

مرحلهاول
در اين مرحله، درز پر گشته و نوار درزگیر در محل خود تثبیت مي شود:

با استفاده از کاردک پیچ گوشتي دار، يک اليه بتونه به پهناي 10 سانتیمتر و ضخامت 3 میلیمتر در محل درز اجرا مي شود.	�

نکتهفني:حرکت کاردک در اين مرحله بايد در جهت عمود بر درز باشد، به نحوي که بتونه کاماًل در درز بین دو صفحه نفوذ کند.

نـوار درزگیـر بـر روي بتونـه قـرار داده شـده و بـه وسـیله کاردک، از بـاال بـه پايین روي بتونه فشـرده مي شـود، بـه نحوي کـه بتونه هاي اضافـي از طرفین 	�
بزند.  بیـرون  نوار 

نکتهفني:در صورت استفاده از نوار درزگیر کاغذی بايد توجه نمود که مقطع نوار درزگیر کناف داراي انحنا مي باشد؛ بدين معني که يک سمت آن مقعر و 
سمت ديگر محدب مي باشد. توجه شود که حتماً سمت محدب نوار بر روي بتونة اجرا شده قرار داده شود. اين کار اجازه مي دهد که حباب هاي هواي موجود 
در بتونه، از زير نوار خارج شوند. چنانچه نوار از سمت مقعر بر روي بتونه قرار داده شود، حباب هاي هوا در زير نوار محبوس گشته، در نتیجه چسبندگي الزم 

میان نوار و بتونه برقرار نمي شود.

اضافات بتونه بر روي سطح نوار کشیده و بالفاصله جمع مي شود. حرکت کاردک در اين قسمت نیز از باال به پايین مي باشد.	�

نکتهفني:در اين مرحله، رطوبت زير و روي نوار درزگیر يکسان شده و از تغییر شکل و جدا شدن نوار جلوگیري مي شود.

کار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور کامل خشک شود.	�

نکتـهفنـي:بسـته بـه شـرايط محیطي، ممکن اسـت خشـک شـدن کامـل بتونه تا 24 سـاعت طـول بکشـد. در صورتي کـه بتونه هـر مرحله کاماًل خشـک 
نشـود، رطوبـت اضافـي توسـط نـوار درزگیـر جـذب، اتصـال میـان نـوار و بتونه سسـت و نهايتاً نـوار به صـورت موضعـي از بتونه جدا خواهد شـد.

مرحلهدوم
در اين مرحله، ساختار درز مستحکم و با صفحات گچي يکپارچه مي شود:

با استفاده از لیسه يا ماله استیل، يک اليه بتونه به پهناي 20 سانتیمتر و ضخامتي که نوار درزگیر محو شود، بر روي اليه قبلي اجرا مي شود.	�
کار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور کامل خشک شود.	�
با استفاده از ساب ماله اي، سطح بتونة خشک پرداخت شده و براي مرحله بعدی کار )اجرای اليه آماده سازی( آماده مي شود.	�



6-درزگیريصفحاتروکشدارگچي
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تـمیـز کـردن سـطح، قبـل از بتـونـه کاری و يا اجرای 
ماستیک بسیار مهم است

1

مرحلهاولدرزگیری: اجرای اليه بتونه در محل درز )کاردک در 
جهت عمـود بر درز کشیده می شود تا بتونه کامال در درز نفوذ کند(

4

مرطوب کردن سطح نوار با بتونه های اضافه

7

بررسی بیرون زدگی پیچ ها با کاردک

2

مقطع نوار درزگیر )به انحنای آن توجه شود(

5

مرحلـهدومدرزگیری: اجرای اليـه دوم بتونه به پهنای 
20 سانتیمتر

8

فرو بردن سر پیچ ها با پیچ گوشتی پشت کاردک

3

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

6

پرداخت سطح بتونه خشک با ساب ماله ای

9
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6-3-درزگیريلبههايبرشخورده
کلیه مراحل اجرا مانند درزگیري لبه هاي کارخانه اي مي باشد، با اين تفاوت که پهناي اليه بتونه در مرحله دوم 30 سانتیمتر مي باشد. 

نکتـهفنـی:در بتونـه کاري درزهـاي بـرش خورده، اليـه دوم بتونه بـه اين دلیل نسـبت به بتونـه کاري درزهـاي کارخانه اي پهن تر می باشـد کـه فرورفتگي 
موجـود در لبه هـاي کارخانـه اي، نـوار و بتونـه درزگیـر را در خـود جـاي داده و بر آمدگـي در محل درز کمتر مي باشـد؛ حـال آن که در لبه هاي بـرش خورده، 
فرورفتگـي مذکـور وجـود نداشـته و بـر آمدگـي در محـل درز محسـوس تر بـوده و لذا بـراي محو کردن ايـن برآمدگي، نیـاز به اجـرای اليه دوم بتونـه کاری با 

پهنـای بیشـتری خواهد بود.

6-4-درزگیريکنجهايخارجيباسازهمحافظگوشه)کرنربیدفلزي(

مرحلهاول
سـطح سـازه محافظ گوشـه به وسـیله مواد 	�

چربـي زدا، تمیز مي شـود.
سـازه محافـظ گوشـه روي کنج ديـوار قرار 	�

بـه وسـیله چکـش السـتیکي و  گرفتـه و 
دستــگاه کرنربیـد کوب نصــب مي شــود. 
فاصلــه ضربـات، حـداکثـر 35 سـانتیـمتر 

مي باشـد.

نکتـهفنـي:در صورتی کـه دسـتگاه کرنربید 
کوب در دسـترس نباشـد، سـازه محافظ گوشه 

را می تـوان بـا بتونـه نصـب نمود.

مرحلهدوم
بـا اسـتفاده از لیسـه يـا مالـه اسـتیل، يـک اليـه بتونه بـه پهنـاي 20 سـانتیمتر و ضخامتي که سـازه محافظ گوشـه محو شـود، بـر روي کرنربیـد و در دو 	�

طـرف کنـج اجرا مي شـود.
کار رها شده تا بتونه اجرا شده به طور کامل خشک شود.	�
با استفاده از ساب ماله اي، سطح بتونة خشک پرداخت شده و براي مرحله بعدی کار )اجرای اليه آماده سازی( آماده مي شود.	�

نصب سازه محافظ گوشه با دستگاه کرنربیدکوب

1

اجرای بتونه روی سازه محافظ گوشه

2
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6-5-درزگیريکنجهايخارجيبانوارمحافظگوشه)کرنربیدکاغذي(

مرحلهاول
نوار محافظ گوشه به وسیله دست از وسط تا زده مي شود.	�
با استفاده از کاردک پیچ گوشتي دار )يا لیسه(، يک اليه بتونه به پهناي 10 سانتیمتر و ضخامت 3 میلیمتر، بر دو طرف کنج اجرا مي شود.	�
کرنربید بر روي بتونه قرار داده شده و با انگشت شصت و سبابه به آن فشار وارد مي شود، به نحوي که بتونه هاي اضافي از طرفین آن خارج شود.	�
با استفاده از کاردک زاويه خارجي، از باال به پايین روي نوار محافظ گوشه کشیده تا سطح آن هموار و کنجي کاماًل گونیا و يکنواخت به دست آيد.	�
به وسیله کاردک پیچ گوشتي دار )يا لیسه(، اضافات بتونه بر روي سطح کرنربید کشیده و بالفاصله جمع مي شود. 	�
کار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور کامل خشک شود. 	�

مرحلهدوم
مانند مرحله دوم در درزگیري کنج هاي خارجي با سازه محافظ گوشه )کرنربید فلزي( عمل مي شود. 

نوار محافظ گوشه کناف

1

قرار دادن نوار محافظ گوشه بر روی بتونه

2

تثبیـت و شـکل دهـی نـوار محافـظ گوشـه بـا کاردک 
زاويـه خارجـی

3
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6-6-درزگیريکنجهايخارجيبانواردرزگیرکاغذي
بـراي درزگیـري کنج هـاي خارجـي اي کـه در معـرض ضربـه نیسـتند )مانند کنج هـاي خارجي در سـقف ها(، در صـورت وجود مهـارت کافي، مي تـوان از نوار 

درزگیـر کاغـذي بـه جـاي کرنربیـد اسـتفاده نمود. کلیـه مراحل اجـرا مانند درزگیـري کنج هاي خارجـي با نـوار محافظ گوشـه )کرنربید کاغذي( مي باشـد.

6-7-درزگیريکنجهايداخلي-فصلمشترکدوساختارخشک
بـراي درزگیـري کنـج داخلـي اي کـه در فصل مشـترک دو سـاختار خشـک قـرار دارد )مانند محـل تقاطع دو ديـوار کناف؛ يا يـک ديوار و يک سـقف کناف(، 
از نـوار درزگیـر کاغـذي اسـتفاده مي شـود. کلیـه مراحـل اجـرا ماننـد درزگیري کنج هـاي خارجي بـا نوار محافـظ گوشـه )کرنربید کاغـذي( مي باشـد، با اين 

تفـاوت کـه از کاردک زاويه داخلي اسـتفاده مي شـود.

نکتـهفنـي:چنانچـه از کاردک پیـچ گوشـتي دار )يا لیسـه( بـراي درزگیري کنج هاي داخلي اسـتفاده شـود، احتمال پاره شـدن نوار درزگیر )توسـط گوشـة 
تیـز کاردک( وجـود دارد؛ بنابرايـن بـراي جلوگیـري از بـروز اين مشـکل، درزگیـري کنج هاي داخلـي بايد صرفاً بـه وسـیله کاردک زاويه داخلي انجام شـود. 

خم کردن نوار درزگیر با دستگاه تازن

1

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

2

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاويه خارجی

3

خم کردن نوار درزگیر با دست

1

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

2

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاويه خارجی

3
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6-8-درزگیريکنجهايداخلي-فصلمشترکساختارخشکوبنايي
براي درزگیري کنج داخلي اي که در فصل مشترک ساختار خشک و بنايي قرار دارد )مانند محل تقاطع يک ديوار کناف با يک ديوار بنايي؛ يک ديوار کناف با 
يک سقف بنايي؛ يا يک سقف کناف با يک ديوار بنايي(، از نوار چسب جدا کننده کناف )Trenn-fix( استفاده مي شود؛ بدين ترتیب که قبل از عملیات نصب، 

نوار ترن فیکس بر روي سازه چسبانده شده و پس از عملیات درزگیري و خشک شدن بتونه، اضافات آن به وسیله تیغ برش جدا مي شود.

6-9-اجرايبتونهدرمحلپیچها
بدين  مي شود.  اجرا  نیز  پیچ ها  محل  در  بتونه 
ترتیب که ابتدا با استفاده از کاردک )يا لیسه(، 
و سپس  عمودی کشیده شده  در جهت  بتونه 
جمع  بتونه  افقی،  جهت  در  کاردک  حرکت  با 
می شود. پس از خشک شدن بتونه، سطح آن به 

وسیله ساب ماله اي پرداخت مي شود.

نکتـهفنـی: در صورتی که بتونـه در دو جهت 
متعامـد کشـیده نشـود، حفره در محـل پیچ به 

اجرای بتونه در محل پیچ هاخوبـی پر نخواهد شـد.

1

پرداخت سطح بتونه خشک

2

چسباندن نوار ترن فیکس بر روی سازه

1

بتونه کاری در فصل مشترک ديوار خشک و سقف بنايی

3

شکستن نوار چسب جداکننده پس از نصب سازه ها

2

برش اضافات نوارچسب جداکننده پس از خشک شدن بتونه

4
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پـس از اتمـام مراحـل درزگیـري، سـطوح ايجـاد شـده با پنل گچـی بايد بـرای پذيرش پوشـش نهايي )رنـگ، کاغذ ديواری، کاشـی، ...(، آماده سـازی شـوند. 
بسـته بـه نـوع پوشـش نهايـي، ممکن اسـت يک يـا ترکیبـی از اليه هـای آماده سـازی زير بـر روی سـطح پنل ها اجرا شـود: 

7-1-اجرایماستیک
بـراي دسـتیابي بـه بهتريـن نتیجه در رنـگ آمیزي، پـس از عملیات درزگیـري و قبل از رنـگ آمیزي، 
يـک اليـه نـازک پوششـي )1 تـا 2 میلیمتـر( بـا ماسـتیک کنـاف روي تمام سـطح کار اجرا می شـود. 
اجـرای ايـن اليـه موجـب پوشـش اعوجاج  هـای احتمالـی در کل سـطح کار می شـود و سـطحی صاف 
و يکدسـت جهـت ادامـه کار بـه وجـود خواهـد آمـد. )ضخامـت قابل قبـول، طی يـک يا چنـد مرحله 

کاری قابل دسـتیابی اسـت(.

7-2-اجرایپرايمر
پس از عملیات درزگیري و قبل از کاشیکاری، اجرای کاغذ ديواری يا رنگ آمیزي با رنگ روغنی، اعمال 
اليه پرايمر* بر روي کل سطح کار الزم خواهد بود. حذف اليه پرايمر موجب بروز مسايل زير خواهد شد: 

در اجراي کاشـي، اتصال مناسـب میان چسـب کاشـي و پنل حاصل نشـده، که نتیجه آن فروريزي 	�
کاشـي ها در دوره بهره بـرداري خواهد بود.

در صـورت اقـدام بـه جداسـازي کاغـذ ديـواري در نوسـازی هاي آينده سـاختمان، بـه کاغذ روکش 	�
پنـل آسـیب خواهـد رسـید )توضیح ايـن که اليـه پرايمر موجب مي شـود کـه کاغذ ديـواري بدون 

آسـیب بـه کاغذ روکش پنـل، از آن جدا شـود(.
در رنگ آمیزي با رنگ روغني،  حالت سايه و روشن ايجاد شده، همچنین چسبندگي میان رنگ و 	�

اليه ماستیک تضعیف خواهد شد )توضیح اين که اجراي پرايمر موجب يکسان شدن میزان جذب 
سطح پنل و محل هاي بتونه کاري شده گرديده و از ايجاد حالت سايه و روشن جلوگیري مي نمايد(.

* براي کسب اطالعات بیشتر در خصوص پرايمر مناسب برای هر يک از کاربردهای فوق الذکر، با دايره پشتیباني فني شرکت کناف ايران تماس حاصل شود.



7-آمادهسازیصفحاتروکشدارگچي

اجرای ماستیک

اجـرای اليـه پرايمر بر روی ماسـتیک قبـل از رنگ آمیزی 
با رنـگ روغنی



25

دستورالعمل برش، نصب، درزگیری و...

بـراي يکسان سـازي روش درزگیـری و آمـاده سـازی سـطوح ايجـاد شـده بـا پنل گچی، مراحـل درزگیـری و نوع الية آماده سـازی بـرای کاربرد هـای مختلف 
بـه شـرح زيـر توصیـه مي گردد. اسـتفاده از سـطوح کیفي زيـر در ادبیات فنـي مـدارک مناقصـات و قراردادها مفیـد خواهد بود.

کاربرد
اليهآمادهسازیدرزگیری

شماتیکاليهاليهگذلری
پرايمرماستیکمرحله دوممرحله اول

ديوار موقت
)ديوارهای حائل کارگاهی، اتاقک های موقت، ...(

محل هايی که در ديد نیست
)انباری، خرپشته، فضای پشت سقف کاذب، ...(

کاشی کاری

رنگ آب پايه )پالستیک(

رنگ روغنی / پوشش های بافت دار
)کنیتکس، رولکس، رومالین، ...( / کاغذ ديواری

نکاتفنی
استفاده از پوشش های قلیايی )نظیر رنگ های آهکی و سیلیکاتی( بر روی صفحات گچی مجاز نمی باشد.	�
بـرای نصـب کاغـذ ديـواری، توصیـه می گـردد از چسـب )CMC )Carboxyl Methyl Cellulose اسـتفاده نمود. همچنیـن بايد از جريان مناسـب هوا 	�

در محیـط اطمینـان حاصـل نمود تا چسـب مذکور به سـرعت خشـک شـود.
هنگامی کـه کاغـذ روکـش پنـل بـر اثـر شـرايط نگهـداری نامناسـب و رطوبـت مـداوم دچـار کپک زدگی شـده باشـد، بايـد پنل ها خشـک، سـطح آن ها از 	�

کپـک پاکسـازی و کل سـطح پنل هـا آغشـته بـه پرايمـر گـردد. پـس از طـی ايـن مراحـل، می تـوان پنل هـا را نصـب، درزگیـری و بـرای پذيرش پوشـش 
نهايـی آمـاده سـازی نمود.

هنگامی کـه کاغـذ روکـش پنـل بـر اثـر شـرايط نگهـداری نامناسـب و تابش مداوم نـور خورشـید تغییر رنـگ داده باشـد )زرد رنگ شـده باشـد(، بايد کل 	�
سـطح پنل هـا آغشـته بـه پرايمـر گرديـده و سـپس می تـوان پنل هـا را نصـب، درزگیـری و بـرای پذيرش پوشـش نهايـی آماده سـازی نمود.



8-سطوحکیفيدرزگیريوآمادهسازی
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مشـاورهدرانتخابسـاختار:گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و ساز خشـک، انتخاب ساختار مناسـب می باشد. هر يک از سـاختارها دارای 
قابلیت هـای ويـژه خـود بـوده کـه در مرحلـه طراحی می بايد مشـخصات عملکردی آن سـاختار ماننـد قابلیت هـای فیزيکی و مکانیکـی تعیین کننـده از قبیل 
مقاومـت اسـتاتیکی، میـزان عايـق حرارتـی و صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حريـق در نظـر گرفته شـود. بـه عنوان مثـال، برای انـواع ديـوار )ديوارهای 
جداکننـده داخلـی، ديوارهـای جداکننـده بیـن دو واحـد آپارتمانـی، ديـوار راهروهـا، ديوار سـلول های تـر و ...( سـاختارهای مختلفـی وجود دارد کـه با توجه 

بـه شـرايط و نـوع کاربری، بايد سـاختار مناسـب انتخـاب و به کار گرفته شـود.

اجـرایدورههـایآموزشـی*: بـا توجـه به اهمیـت فـراوان امر آمـوزش در تحقق اجرای کیفی سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، شـرکت کناف ايـران اقدام 
بـه تاسـیس مراکز آموزشـی مجهز و اسـتقرار کارشـناس در شـهرهای مختلف کشـور نموده، تـا مطالب فنـی و روش های صحیح نصـب در قالب دوره های آموزشـی 
کوتـاه مـدت بـه گروه هـای نظارتـی و اجرايـی ارايه گــردد. در حـال حاضر، دوره های آموزشــی که توسـط آکادمی کناف ايران ارايه می شـود به شـرح زير می باشـد:

تعـدادروزنــامدورهتعـدادروزنــامدوره
5سیستم های کناف ويژه مهندسین1آشنايی با محصوالت کناف
1درزگیری و آماده سازی سطوح4نصب ديوارهای جداکننده

1ويژه نقاشان4نصب سقف های کاذب

1ويژه تاسیسات3نصب ديوارهای پوششی

دوره های تخصصی:3دکوراتیو
آکواپنل، ای.ام.اف، گاردکس، کلینیو، ورمی پالستر، هراديزاين

هر محصول
 1 روز

-دوره فراگیر5دوره تکمیلی

بازرسـیفنـیپروژههـا:بـرای حصـول اطمینـان از صحت و کیفیت اجرای سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، بازرسـی فنـی پروژه ها توسـط کادر فنی 
شـرکت کنـاف ايـران صـورت می پذيرد. اين بازرسـی به صـورت ادواری و در مراحل مختلف عملیـات اجرايی )زيرسـازی، پنل گذاری، درزگیـری و نازک کاری( 

می پذيرد. انجـام 

پاسـخگويیبـهاسـتعالمهایفنـی:در صـورت وجـود هرگونـه ابهـام فنـی در هـر يـک از مراحـل طراحـی، اجـرا، بهره بـرداری و تعمیرات سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک، دايـره پشـتیبانی فنـی شـرکت کنـاف ايـران آمادگـی ارائـه راهنمايی هـا، جزئیـات فنـی، راه حل هـا و رفـع ابهام هـای فنـی را دارد.

نکاتمهم:
1 - انتخاب سـاختار مناسـب جزء مراحل بسـیار مهم پیش از اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک بوده و به ويژه برای تهیه اسـناد منــاقصات و 
بـرای تعییـن مبنـای قیمت گـذاری الزم خواهـد بـود. لـذا به کارفرمايـان محترم توصیه می شـود که پیش از هر اقدامی، با دايــره مهندسـی فــروش شـرکت 

کنـاف ايـران تمـاس حاصل فرموده تـا راهنمايی هـای الزم را در ايـن ارتباط دريافـت نمايند.
2 - بـه کارفرمايـان محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از آغاز عملیـات اجرايی، دسـتگاه نظارت خـود را جهت گذرانـدن دوره آموزشـی ويـژه کارفرمايان، به 
شـرکت کنـاف ايـران معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیت صالحیت حرفه ای مجريان سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را )قبـل و حین عملیـات اجرايی( از 

طريـق کنتـرل گواهینامه هـای آموزشـی بررسـی نماينـد. گواهینامه هـای معتبـر دارای شـماره ثبت در شـرکت کناف ايران می باشـند.
3 - عوامـل نصـب سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، از طريـق بازديدهـای کادر فنـی شـرکت کناف ايـران مورد ممیـزی و ارزيابـی فنی قـرار می گیرند. به 
کارفرمايـان محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از آغـاز عملیات اجرايـی، رتبه فنی عاملین را از دايره مهندسـی فروش شـرکت کنـاف ايران اسـتعالم فرمايند.

4 - کارفرمايـان محتـرم؛ بـرای قرارگیـری پروژه هـای خـود در برنامـه بازرسـی فنی شـرکت کناف ايـران، الزم اسـت مراتب را پیـش از آغاز عملیـات اجرايی، 
بـه صـورت مکتـوب و بـا ذکر مشـخصات کامل پـروژه بـه دايره بازرسـی و آموزش شـرکت کناف ايـران اعـالم فرمايید.

5 - شـرکت کنـاف ايـران طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنـی مربـوط بـه مشـخصات عملکـردی، روش هـای نصـب و اجـرا، بهره بـرداری و تعمیـرات 
سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را در اختیـار دارد. لـذا در صـورت تمايـل، دسـت اندر کاران محترم صنعت سـاختمان می تواننـد با دايره مهندسـی فروش 

شـرکت کنـاف ايـران تمـاس حاصـل فرمـوده تـا راهنمايی هـای الزم را در اين ارتبـاط دريافـت نمايند.

* براي کسب اطالعات بیشتر با واحد بازرسي و آموزش شرکت کناف ايران تماس حاصل نمايید.
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اطالعات مندرج در اين دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمايش ها و شرايط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي شرکت کناف ايران همواره تالش در جهت تحقیق و توسعه و رشد 
کیفي محصوالت بوده و در اين راستا، اين شرکت اين حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فني محصوالت خود اقدام نمايد. اين دفترچه، معتبرترين دفترچه فني در زمینه خود بوده 
و بر اين 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 استعالم است. اطالعات اين دفترچه غیر قابل تغییر مي باشد، بدين معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي يا حقوقي جهت اصالح، تغییر موردي يا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، 
مگر آن که تايیديه کتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني شرکت کناف ايران اخذ شده باشد. تمامي محصوالت شرکت کناف ايران جهت کاربرد و هدفي مشخص تولید شده و هر گونه تفسیر يا استفاده غیر از اين 

محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتي را متوجه اين شرکت نخواهد ساخت.

دفترمرکزی:تهران، خیابان نلسون ماندال )آفريقا(، باالتر 
از پل میرداماد، بن بست قباديان شرقی، پالک 19 

تلفن: 88207929 
فکسمهندسيفروش:88203315
فکسامـورمشـتريان: 88202371

کارخانه: تهران، کیلومتر 23 جاده خراسان
تلفن: 33584711-5 
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