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بهینه سازی مصرف انرژی با کنافبهینه سازی مصرف انرژی با کناف بهینه سازی مصرف انرژی با کناف

وجود منابع فراوان انرژي در کشــور و ارزان قیمت بودن آن باعث شــده تا در اکثر موارد مصرف انرژي به صورت 
بي رويه افزايش يابد و به مقدار قابل توجهي نیز اتالف انرژي داشته باشیم. 

ساختمان ها از جمله مکان هايي هستند که انرژي به مقدار زيادي در آن ها مصرف و اتالف مي شود. در حال حاضر 
انرژي مصرفي در بخش ســاختمان و خانگي نزديک به 30 %  از کل مصرف انرژي در کشور را در بر مي گیرد، که 
بیشترين سهم را در میان بخش هاي مختلف به خود اختصاص داده است. اين در حالي است که با رعايت الگوي 
بهینة مصرف انرژي، مي توان 35 % تا 40 % از انرژي مصرفي در بخش ساختمان را کاهش داد. لذا عالوه بر کاهش 
هزينه ها، از اســتفاده بي روية ذخائر پايان پذير انرژي جلوگیري شــده و آلودگي هاي زيست محیطي و پیامدهاي 

ناگوار آن نیز به میزان قابل مالحظه اي کاهش خواهد يافت.

در اکثر مناطق کشــورمان، در بخش قابل توجهي از ســال شرايط دمايي در فضاي خارج به گونه اي اســت که نیاز است با گرم يا سرد کردن فضاهاي کنترل شدة داخل 
ساختمان، شرايط آسايش حرارتي براي ساکنین و کاربران تأمین گردد. اين اقدام در اکثر موارد با مصرف بیش از حد انرژي صورت مي گیرد. هرچه میزان انتقال حرارت 
از پوســتة خارجي ســاختمان بیشتر باشد، انرژي مورد نیاز براي تأمین شرايط آســايش حرارتي افزون تر بوده و الزم است براي جبران انرژي هدر رفته، به صورت مداوم 
انرژي براي گرمايش يا ســرمايش مصرف شــود؛ در صورتي که مي توان با تمهیداتي، انتقال حرارت از پوســتة خارجي ساختمان را کاهش داده و به میزان قابل توجهي در 

مصرف انرژي صرفه جويي کرد.

مقدمه

درصد تلفات حرارتی در پوسته ساختمان ها - زمستان

درصد نفوذ گرما در پوسته ساختمان ها - تابستان

وضعیت مصرف انرژی در بخش های مختلف در ایران
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خواص حرارتي مواد و مصالح

ضریب هدایت حرارتي مواد
مقدار حرارتي که در مدت يک ثانیه از يک متر مربع مادة همگن به ضخامت يک متر در حالت پايدار 
عبور  کند و اختالفي برابر با يک درجه کلوين بین دماي دو سطح ماده ايجاد نمايد را ضريب هدايت 
حرارتي آن ماده مي نامند. ضريب هدايت حرارتي را با λ نشان مي دهند و واحد آن، وات بر متر درجه 

.]w/m.k[ کلوين است
 

■ هرچه ضريب هدايت حرارتي يک ماده کمتر باشد، آن ماده عايق بهتري است.

مقاومت حرارتي یک الیه یا پوسته
نسـبت ضخامـت يـک اليـه )بر حسـب متر( بـه ضريـب هدايـت حرارتـي آن را مقاومـت حرارتي آن 
اليـه می نامنـد ]R=d/λ[. مقاومـت حرارتـي را بـا R نشـان مي دهنـد و واحـد آن، متـر مربـع درجـه 
کلويـن بـر وات اسـت ]m2.k/w[. مقاومـت حرارتی يک پوسـتة تشـکیل شـده از چند اليه، مسـاوی 

اسـت بـا مجمـوع مقاومت هـای حرارتـی هـر يـک از اليه هـای تشـکیل دهندة آن پوسـته. 

■ مقاومت حرارتي، قابلیت عايق بودن )حرارتي( يک اليه يا پوسته را مشخص مي کند. هرچه مقاومت حرارتي يک اليه يا پوسته بیشتر باشد، آن اليه يا پوسته عايق 
بهتري است.

حل مثال های عددی 
مقاومت حرارتی 6 سانتي متر عايق پلی استايرن با ضريب هدايت حرارتی  λ =0/04 w/m.k برابر است با: 

R=d/λ → R = 0/06 ÷ 0/04 = 1/5 m2.k/w

مقاومت حرارتی 6 سانتي متر بتن با ضريب هدايت حرارتی  λ =1/75  w/m.k برابر است با: 
R=d/λ → R = 0/06 ÷ 1/75 = 0/034 m2.k/w

حال اگر بخواهیم محاسبه کنیم که مقاومت حرارتی چند سانتي متر بتن، معادل مقاومت حرارتی 6 سانتي متر پلی استايرن است، خواهیم داشت:
1/5 = d ÷ 1/75 → d =2/62 m

يعنی مقاومت حرارتی 6 سانتي متر پلی استايرن، برابر با مقاومت حرارتی 262 سانتي متر بتن است.

■ استفاده از عايق حرارتی، موجب صرفه جويي در مصرف مصالح، افزايش سطح مفید زيربنا و کاهش وزن ساختمان ها می شود. 

ضریب هدایت حرارتی
λ

]w/m.k[

نوع مصالح

0/04 پشم سنگ و پلی استايرن
0/36 صفحه مسلح سیمانی کناف
0/25 گچ و صفحه روکش دار گچی کناف
0/51 بلوک سفالی
1/5 اندود سیمان
0/17 بلوک سبک سیمانی
0/2 750 kg/m3چگالی خشک AAC بلوک

R ضریب هدایت حرارتی
m2.k/w

محاسبه مقاومت حرارتی کل پوسته دیوار

2/13
 0/08           0/025         0/0125                     
 0/04       +    0/25      +    0/36                       

ديوار کناف با 8 سانتی متر عايق پشم سنگ، 2 اليه صفحه روکش دار گچی  12/5 میلی متری 
در داخل و يک اليه صفحه مسلح سیمانی 12/5 میلی متری در خارج

0/34
0/15            0/02            0/03                      
0/51      +     0/57      +     1/5                       

ديوار با بلوک سفالی 15 سانتی متری، 2 سانتی متر اندود گچ در داخل و
3 سانتی متر اندود سیمان در خارج 

0/91
0/145           0/02            0/03                      
0/17      +    0/57        +    1/5                       

ديوار با بلوک سیمانی x 14/5 x 20 49، 2 سانتی متر اندود گچی در داخل و 3 سانتی متر 
اندود سیمانی در خارج

0/56
0/10              0/02          0/03                     
0/2       +      0/57     +     1/5                      

ديوار 10 سانتی متر با بلوک AAC )بتن هوادار اتو کالو شده( با چگالی خشک
 kg/m3 750 و 2 سانتی متر اندود گچ در داخل و 3 سانتی متر اندود سیمان در خارج
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d ضخامت معادل
)cm(

محاسبه مقاومت حرارتی کل پوسته دیوار

105/8
)بلوک سفالی(

    d           0/02          0/03                                    
 0/51    +    0/57    +     1/5     =   2/13                     

اندود و 3 سانتی متر  اندود گچ در داخل  بلوک سفالی،2 سانتی متر  با   ديوار 
سیمان در خارج

35
)بلوک سیمانی(

    d           0/02          0/03                                    
 0/17    +    0/57    +     1/5     =   2/13                     

ديوار با بلوک سیمانی سبک، 2 سانتی متر اندود گچ در داخل و
3 سانتی متر اندود سیمان در خارج 

41
)AAC بلوک(

    d           0/02          0/03                                    
 0/2     +    0/57     +     1/5     =   2/13                    

ديوار با بلوک AAC، چگالی 750 و 2 سانتی متر اندود گچ در داخل و
 3 سانتی متر اندود سیمان در خارج

دیوار کناف دیوار بلوک سیمانی سبک AAC دیوار با بلوک دیوار با بلوک سفالی

2.5

R]m2.k/w[

نمودار مقايسه مقاومت حرارتی ديوارهای بنايی با ديوار کناف

محاسبه ضخامت معادل ديوارهای بنايی با ديوار کناف

ديوار با بلوک سیمانی سبک

1050 mm

410 mm
350 mm

350 mm 410 mm

20
20 mm 2 x 12/5 mm

عايق
پشم سنگ 

صفحات 
روکش دار

گچی

صفحه 
مسلح سیمانی

 12/5 mm 30 mm
30

1050 mm

20 30
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 انواع عایق کاري حرارتي در ساختمان ها )*(

عایق کاري حرارتي همگن
نوعي عايق کاري حرارتي است که در آن، مصالح مصرفي در بخش اعظم پوسته داراي ضريب هدايت حرارتی کم مي باشند. يعني مصالح تشکیل دهندة ديوار، خود داراي 

خواص مناسب عايق حرارتي مي باشند. اين نوع ديوارها در صورت جذب رطوبت، کارآيي خود را از نظر حرارتي از دست مي دهند.

■ دیوار دو الیه از مصالح بنایی با الیه میانی هوا یا عایق
در اين نوع ديوار، عايق حرارتي بر روي ديوار داخلي نصب و سپس اليه خارجي با مصالح بنايي اجرا مي گردد. براي ديوارهايي که مقاومت حرارتي باال در آن ها مورد نظر 
نیست، در اليه میاني فقط 10 سانتیمتر اليه هوا در نظر گرفته مي شود. ضخامت تمام شدة ديوارها در اين حالت نسبتاً زياد بوده و اجراي چنین ساختارهايي دشوار 

مي باشد.

داخل

ديوار با مصالح بنايی نمانماديوار با مصالح بنايی

ديوار با مصالح بنايیديوار با مصالح بنايی

اليه هوااليه هوا

اندود داخلی
اندود داخلی

عايق حرارتی

داخل خارجخارجداخل

■ ديوار دو اليه از مصالح بنايی با اليه میانی هوا يا عايق

* بر گرفته از مبحث 19 مقررات ملی ساختمان - صرفه جويی در مصرف انرژی

خارج

ديـوار بنايـی بـا بلـوک 
بلـوک  يـا  سـبک  بتـن 

شـده منبسـط  رس 

عايق حرارتی همگن

نما اندود داخلی



5

بهینه سازی مصرف انرژی با کناف

عایق کاري حرارتي از خارج
اين نوع ساختار، اينرسي حرارتي ساختمان را به حداکثر مي رساند و باعث مي شود که نوسان هاي دماي داخل ساختمان کاهش يابد و تنظیم دما به سادگي انجام پذيرد؛ 
زيرا انرژي حرارتي توسط جداره ها جذب، و  براي ايجاد تعادل حرارتي در محیط، به تدريج آزاد مي شود. اين روش عايق کاري براي ساختمان هايي که به طور مداوم مورد 

استفاده قرار مي گیرند مناسب است )مانند ساختمان هاي مسکوني(.

عایق کاري حرارتي از داخل
اين نوع عايق کاري براي به حداقل رساندن اينرسي حرارتي ساختمان ها انجام مي شود و براي ساختمان هايي که به طور منقطع مورد استفاده قرار مي گیرند مناسب ترين 

ساختار محسوب مي شود )مانند سالن هاي کنفرانس(؛ زيرا فضاي مورد نظر را مي توان در زمان کوتاهي گرم يا سرد نمود. 

اندود داخلی
ــر روی  ــیمانی ب ــدود س ان

ــوری شــبکه ت

عايق حرارتی
ديوار با مصالح بنايی

عامل اتصال

خارجداخل

عايق حرارتی از خارج

اندود داخلی

عايق حرارتی

نما

ديوار با مصالح بنايی

خارجداخل

عايق حرارتی از داخل
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ساختارهاي کناف در رابطه با عایق کاري حرارتي از داخل

1 - دیوارهاي پوششي کناف
مناسـبي جهـت  بسـیار  پوششـي کنـاف، سـاختارهاي  ديوارهـاي 
عايـق کاري حرارتـي جداره هاي سـاختمان هاي در حال سـاخت و يا 
بهسـازي حرارتـي جداره هـاي سـاختمان هاي در حـال بهره بـرداري 
مي باشـند*. انـواع سـاختارها در ايـن روش عايق کاري شـامل موارد 

مي باشـد: زير 

1-1- دیوارهـاي پوششـي بـدون سـازه: در ايـن سـاختار، از 
يـک اليـه صفحـه روکـش دار گچـي پوشـش شـده بـا اليـة عايـق 
پلـي اسـتايرن يا پشـم معدنـی )در ضخامت هـاي مختلف( اسـتفاده 
مخصـوص  خمیـري  وسـیلة چسـب  بـه  صفحـات  ايـن  مي شـود. 
پرلفیکـس مسـتقیما به ديوار زمینـه متصل مي شـوند )پرلفیکس از 
گـچ ويـژه و مـواد افزودني خاص سـاخته مي شـود(. درزهـای میان 
ايـن صفحـات به وسـیلة نـوار و بتونة مخصـوص درزگیری شـده، به 
نحـوی کـه در انتهـای کار يـک سـطح يکپارچه و بـدون درز حاصل 

می گـردد.

مزيت هـای اصلـي اين سـاختار، سـهولت و سـرعت در اجـرا، قابلیت 
رنگ آمیـزی بالفاصلـه پـس از نصب و دور ريـز کم مصالح مي باشـد. 
بـه عـالوه، در ايـن سـاختار مي تـوان صفحـة گچـي را بـا فاصلـه 
از ديـوار زمینـه اجـرا نمـود, تـا ضمـن رفـع مشـکالت اجرايـي آن 
)ماننـد ناشـاقولی و ناهمـواری(، فضـای مناسـبی بـرای عبور آسـان 

تأسیسـات الکتريکـي و مکانیکـي نیـز ايجاد گـردد**. 

خمیر پرلفیکس

دیوار پوششی بدون سازه

درزگیری
صفحات روکش دار گچی با اليه 
عايق پلی استايرن يا پشم سنگ

ديوار زمینه

عايق حرارتی

پرلفیکس

صفحه گچی

اجـرای همزمـان نازک کاری و عايـق کاری با اسـتفاده از صفحات نشاندن چانه های پرلفیکس بر روی پنل هاديوار پوششی بدون سازه
گچـی عايق دار
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صفحات  ساختار،  اين  در  سازه:  با  پوششي  دیوارهاي   -2-1
روکش دار گچي بر روي زيرسازي فلزي پیچ مي شوند. اين زيرسازي 
مي تواند به صورت متصل به ديوار يا مستقل از ديوار اجرا شود. در 
روکش دار  صفحة  میان  آزاد  فاصلة  در  حرارتي  عايق  ساختار،  اين 

گچي و ديوار زمینه )17 تا 73 میلیمتر( قرار داده مي شود. 

وجـود فاصلـة آزاد، عـالوه بر ايجاد فضاي مناسـب جهـت نصب الية 
عايـق بـا ضخامت هـاي مختلـف؛ راه حـل مناسـبي جهـت غلبـه بـر 
مشـکالت اجرايـي ديـوار زمینه مانند نا شـاقول بودن ديـوار و حذف 
شـیارزني جهـت عبـور تأسیسـات الکتريکـي و مکانیکـي محسـوب 
مي شـود. از مزايـاي ديگـر ايـن سـاختار، امـکان اجـرا در ديوارهاي 
بـا شـرايط زمینـه متفـاوت و اجراي پوشـش هاي بـا ارتفـاع 10 متر 

مي باشـد.

* عـالوه بـر عايـق کاري حرارتـي، از ايـن سـاختار ها مي تـوان بـراي عايـق کاري 
صوتـي سـاختمان ها، عايـق کاری ديوارهـا در برابـر رطوبـت و بخـار، ايجـاد فضـای 
تاسیسـاتی در ديوارهـا و دسـتیابی به پوشـش های با کـد حريق نیز اسـتفاده نمود.

 
** قرارگیـري تأسیسـات در فضـاي خالي ديـوار و دفن نشـدن آن در داخل ديوار، 
عـالوه بر رفع مسـئله خوردگـي و کاهش هزينة تعمیرات، دسترسـي به تأسیسـات 

و تعمیـرات و نگهـداري را در مرحلـه بهره بـرداري نیز آسـان مي کند.

زيرسازی فلزی

عايق حرارتی

صفحات روکش دار گچی

دیوار پوششی با سازه

درزگیری

عايق کاری حرارتی و صوتی ديوارهای خارجی ساختمانبازسازی و بهسازی حرارتی ساختمان های قديمینصب سريع و آسان
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2 - دیوار خارجی AQUAPANEL کناف
سیسـتم ديـوار خارجـی AQUAPANEL کنـاف، سـاختار بسـیار 
مناسـبي جهـت سـاخت جداره هاي سـاختمان هاي در حـال احداث 
مي باشـد. ايـن سـاختار متشـکل از قاب هـای فـوالدی سـبک )بـه 
عنـوان زيرسـازی(، صفحـات روکـش دار گچـی )بـه عنوان پوشـش 
داخلـی(، صفحـات مسـلح سـیمانی AQUAPANEL )بـه عنـوان 
پوشـش خارجـی( و اليـة پشـم معدنـی )به عنـوان عايق( می باشـد. 
اسـتفاده از اليـة پشـم معدنـی، به طـور همزمان موجـب عايق کاري 

حرارتـی و صوتـی جـداره می شـود.
 ،AQUAPANEL خارجـی  ديـوار  ديگـر  مهـم  مزايـای  جملـه  از 

می باشـد*.  زلزلـه  برابـر  در  آن  ايمنـی 

3 - سقف کاذب کناف
سـقف کاذب کنـاف، سـاختار بسـیار مناسـبي جهـت عايـق  کاري و 
يـا بهسـازي حرارتـي سـقف و کـف سـاختمان ها، بـه ويـژه سـقف 
نهايـي و پیلـوت  مي باشـد. اين سـاختار شـامل يک زيرسـازي فلزي 
اسـت )متصـل بـه سـقف اصلـي( کـه صفحـات روکـش دار گچي به 
وسـیلة پیـچ مخصـوص بـه آن متصل مي شـوند. فضاي خالـي میان 
سـقف کاذب و سـقف اصلـي، اجراي عايـق حرارتي بـا ضخامت هاي 
بیـش از 17 میلي متـر را امکان پذيـر مي سـازد )حداقـل فاصله میان 

سـقف کاذب و سـقف اصلـي حـدود 17 میلي متـر مي باشـد(.
اجراي سـريع و آسـان، عبور آسـان تاسیسـات مکانیکي و الکتريکي، 
انعطـاف معمـاري باال و امکان دسـتیابي بـه مشـخصاتي نظیر عايق 
ايـن سـاختار  ويژگي هـاي  از  برابـر حريـق  مقاومـت در  و  صوتـي 

مي باشـد.

* مزايای سیستم های کناف را در رابطه با زلزله، در دفترچه "طراحی ايمن زلزله" شرکت کناف ايران مطالعه فرمايید.

اليه گذاری داخلی از صفحات روکش دار گچی کناف

عايق حرارتی و صوتی )پشم معدنی(

اليه آب بند مخصوص
نوار و بتونه درزگیر

اندود پرداخت مخصوص

شبکه توری فايبر گالس؛ مسلح کننده اندود پرداخت

زيرسازی فوالدی سبک

زيرسازی فلزیصفحه روکش دار گچی
پیچ اتصال

اليه عايق

اليه هوا عامل اتصال سقف يا کف

آويز

AQUAPANEL صفحه مسلح سیمانی

عايق کاری پیلوتعايق کاری سقف ساختمان
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)Warm Wall( دیوار گرم کناف
 ديـوار گرم کناف، سـاختار بسـیار مناسـبي جهـت عايق کاري حرارتـي جداره هاي 
سـاختمان از خـارج مي باشـد. در ايـن سـاختار، از عايـق حرارتـی پلي اسـتايرن به 
علـت سـبکي وزن و عـدم جـذب آب اسـتفاده مي شـود*. قطعات عايق به وسـیلة 
چسـب خمیري مخصوص SM700 و بسـت هاي پالسـتیکي ويژه Termofix به 
ديـوار زمینـه متصل مي شـوند )SM700 از سـیمان، الیاف و مـواد افزودني خاص 
سـاخته مي شـود(. بعـد از نصـب عايـق حرارتـي، مجـدداً يـک اليـه SM700 به 
ضخامـت حـدود 5 میلي متـر به وسـیله ماله شـانه اي بـر روي عايق اجرا و شـبکة 
تـوري از جنـس الیـاف شیشـه )Fiberglass( بر روي اين اليه فشـرده مي شـود 
تـا بـه انـدازة يـک سـوم ضخامـت اليـه در آن فـرو بـرود. در انتهـا، سـطح کار به 
وسـیلة مالـه پرداخـت و پـس از خشـک شـدن بـه وسـیلة رنـگ يـا پوشـش هاي 

اسـتاندارد نماي خارجي پوشـانده مي شـود.
سـهولت و سـرعت در اجرا، کاهش نوسـانات دماي داخل سـاختمان و سـهولت در 

تنظیـم دمـای محیـط از جمله مزايای اين سـاختار می باشـند. 

* در ايـن سـاختار از قطعـات فشـرده عايق هـاي معدنـي نیـز مي تـوان اسـتفاده نمـود کـه در ايـن 
صـورت، بـه واسـطة آسـیب پذير بـودن اين نـوع عايق هـا در برابر رطوبـت، پیش بیني اليـة آب بند بر 

روي سطح عايق ضروري خواهد بود.

ديوار خارجی ساختمان

اليه عايق

شبکه توری فايبر گالس

رنگ يا پوشش استاندارد 
نمای خارجی

Termofix بست پالستیکی

SM700 چسب خمیری

SM700 اليه

Termofix نصب بست های

نشاندن چانه های SM700 بر روی قطعات عايق

SM700 اجرای اندود

نصب قطعات عايق بر روی ديوار زمینه
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مشـاوره در انتخـاب سـاختار: گام نخسـت در اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، انتخـاب سـاختار مناسـب می باشـد. هـر يـک از سـاختارها دارای 
قابلیت هـای ويـژه خـود بـوده کـه در مرحلـه طراحـی می بايد مشـخصات عملکـردی آن سـاختار مانند قابلیت هـای فیزيکـی و مکانیکی تعییـن کننده از قبیـل مقاومت 
اسـتاتیکی، میـزان عايـق حرارتـی و صوتـی و مقاومـت سـاختار در برابـر حريـق در نظـر گرفته شـود. به عنـوان مثال، بـرای انواع ديـوار )ديوارهـای جداکننـده داخلی، 
ديوارهـای جداکننـده بیـن دو واحـد آپارتمانـی، ديـوار راهروهـا، ديـوار سـلول های تـر و ...( سـاختارهای مختلفی وجود دارد کـه با توجه به شـرايط و نـوع کاربری، بايد 

سـاختار مناسـب انتخـاب و به کار گرفته شـود.

اجرای دوره های آموزشی1: با توجه به اهمیت فراوان امر آموزش در تحقق اجرای کیفی سیستم های ساخت و ساز خشک، شرکت کناف ايران اقدام به تاسیس مراکز آموزشی مجهز و استقرار کارشناس در شهرهای 
مختلف کشور نموده، تا مطالب فنی و روش های صحیح نصب در قالب دوره های آموزشی کوتاه مدت به گروه های نظارتی و اجرايی ارايه گـردد. در حال حاضر، دوره های آموزشـی که توسط آکادمی کناف ايران ارايه 

می شود به شرح زير می باشد:

تعـداد روزنــام دوره تعـداد روزنــام دوره
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: آکواپنل، ای.ام.اف، گاردکس، کلینیو، ورمی 3دکوراتیو
پالستر، هراديزاين

هر محصول
 1 روز

-دوره فراگیر5دوره تکمیلی

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

پاسـخگویی بـه اسـتعالم های فنـی: در صـورت وجـود هرگونه ابهـام فنی در هر يـک از مراحـل طراحی، اجـرا، بهره برداری و تعمیرات سیسـتم های سـاخت و سـاز 
خشـک، دايـره پشـتیبانی فنـی شـرکت کناف ايـران آمادگی ارائـه راهنمايی هـا، جزئیات فنـی، راه حل ها و رفـع ابهام های فنـی را دارد.

نکات مهم:
1 - انتخـاب سـاختار مناسـب جـزء مراحـل بسـیار مهـم پیـش از اسـتفاده از سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک بوده و بـه ويژه بـرای تهیه اسـناد منــاقصات و برای 
تعییـن مبنـای قیمت گـذاری الزم خواهـد بـود. لـذا بـه کارفرمايـان محتـرم توصیـه می شـود که پیـش از هر اقدامی، با دايــره مهندسـی فــروش شـرکت کنـاف ايران 

تمـاس حاصـل فرمـوده تـا راهنمايی هـای الزم را در ايـن ارتبـاط دريافـت نمايند.
2 - بـه کارفرمايـان محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از آغـاز عملیـات اجرايـی، دسـتگاه نظارت خـود را جهت گذرانـدن دوره آموزشـی ويـژه کارفرمايان، به شـرکت 
کنـاف ايـران معرفـی نمـوده؛ همچنیـن وضعیـت صالحیـت حرفـه ای مجريان سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک را )قبـل و حیـن عملیات اجرايـی( از طريـق کنترل 

گواهینامه هـای آموزشـی بررسـی نماينـد. گواهینامه هـای معتبـر دارای شـماره ثبـت در شـرکت کنـاف ايران می باشـند.
3 - عوامـل نصـب سیسـتم های سـاخت و سـاز خشـک، از طريـق بازديدهـای کادر فنی شـرکت کناف ايـران مورد ممیـزی و ارزيابی فنی قـرار می گیرند. بـه کارفرمايان 

محتـرم توصیـه می شـود کـه پیـش از آغاز عملیـات اجرايی، رتبـه فنی عاملین را از دايره مهندسـی فروش شـرکت کنـاف ايران اسـتعالم فرمايند.
4 - کارفرمايـان محتـرم؛ بـرای قرارگیـری پروژه هـای خـود در برنامـه بازرسـی فنـی شـرکت کناف ايران، الزم اسـت مراتـب را پیش از آغـاز عملیات اجرايـی، به صورت 

مکتـوب و بـا ذکـر مشـخصات کامل پـروژه به دايره بازرسـی و آموزش شـرکت کنـاف ايران اعـالم فرمايید.
5 - شـرکت کنـاف ايـران طیـف وسـیعی از مراجـع و مسـتندات فنـی مربـوط به مشـخصات عملکـردی، روش های نصـب و اجـرا، بهره بـرداری و تعمیرات سیسـتم های 
سـاخت و سـاز خشـک را در اختیـار دارد. لـذا در صـورت تمايـل، دسـت اندر کاران محتـرم صنعـت سـاختمان می تواننـد بـا دايره مهندسـی فروش شـرکت کنـاف ايران 

تمـاس حاصـل فرمـوده تـا راهنمايی هـای الزم را در ايـن ارتباط دريافـت نمايند.

1 - براي کسب اطالعات بیشتر با واحد بازرسي و آموزش شرکت کناف ايران تماس حاصل نمايید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

خدمات فنی و مهندسی
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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.

تهــران، خیابــان نلســون مانــدال  دفتــر مرکــزی: 
ــان  ــت قبادي ــن بس ــاد، ب ــل میردام ــر از پ ــا(، باالت )آفريق

شــرقی، پــالک 19 
تلفن: 88207929 

فکس مهندسي فروش: 88203315
فکس امـور مشـتریان: 88202371

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

فکس: 33583595

www.knauf.ir
info@knauf.ir


