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يچگ رادشکور تاحفص شرب 
گچي
برش صفحات روکشدار

 ۱.برش صفحات روکشدار گچي
 ۱.۱.برش با استفاده از تيغ برش و شمشه خط کشي
محل برش بر روي صفحه گچي مشخص و به وسيله تيغ برش يک شيار به عمق حدود  2میلیمتر ايجاد ميشود؛ به نحوی که کاغذ روکش کام ً
ال برش بخورد.
صفحه گچي پشت و رو شده و با وارد کردن ضربه به پشت پنل ،صفحه از محل شيار شکسته ميشود.
کاغذ پشت صفحه به وسيله تيغ برش بريده ميشود.
1

ایجاد شیار (برش کاغذ روکش) بر روی پنل

2

شکستن پنل در محل برش

3

برش کاغذ روکش پشت پنل

 ۲.۱.برش با استفاده از اره دستي
هنگامـي کـه بـرش بـه یکـی از صورتهـای زیـر مـد نظـر باشـد ،از اره دسـتی (چـوب بـر) اسـتفاده
میشـود:
برش نوارهای با عرض کمتر از  5سانتیمتر.
برش به صورت « »Lيا « »Cشکل.
بـرش صفحـات مرکـب (صفحـات مرکـب ،پنلهـاي گچي هسـتند که سـطح پشـت آنها توسـط
يـک اليـه عایـق پشـم معدنی یا پلـي اسـتايرن پوشـيده شـدهاند().

برش پنل با اره دستی

 ۳.۱.برش با استفاده از دستگاههاي برش طولي و برش قرقرهای
بـا اسـتفاده از ايـن ابـزار ،ميتـوان برشهايـي بـه عـرض  5تا  60سـانتیمتر اجـرا نمود .ايـن ابزار امـکان برش صفحـات گچي را بـه صورت نوارهـاي باريک
فراهـم ميکنـد ،کـه ايـن عمل با تيغ برش بسـيار دشـوار ميباشـد .مزيـت اصلي اسـتفاده از اين ابزار ،افزايش سـرعت کار (بـه ويژه در سـريکاري) و امکان
بـرش صفحـات بـه وسـيله يـک نفـر ميباشـد .در ایـن روش بـه دلیل ایجاد شـیار در دو سـمت پنـل ،کيفيت بـرش افزايـش يافته و لبـة برشخـورده کام ً
ال
گونيـا خواهـد بـود .با دسـتگاه بـرش قرقـرهاي ،ميتـوان برشهاي مـوجدار (با عرض کـم) نيز اجـرا نمود.
1

دستگاه برش طولی :جهــت برش پنــل به صــورت نـواری
و سـریکـاری بـا سـرعـت اجـرای بـاال

برش پنل با دستگاه برش طولی

2

شکستن پنل در محل برش

1
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1

دسـتگاه بـرش قرقـرهای :جهــت بـرش پنــل بـه صــورت
نــواری و سـریکــاری بــا سـرعــت اجــرای بـاال

برش پنل با دستگاه برش قرقرهای
1

اجرای برش موجدار با دستگاه برش قرقرهای

 ۴.۱.اجراي پخ و پرداخت لبههاي برشخورده
تمامـــي لبههـــاي برشخـــورده حتمـــاً بايـــد قبـــل از نصـــب ،پـــخ خـــورده و پرداخـــت شـــوند.
حـــذف هـــر يـــک از مراحـــل ذيـــل ،عمليـــات درزگيـــري را مختـــل نمـــوده ،در نتيجـــه کيفيـــت
نهايـــي کاهـــش خواهـــد یافـــت:

2

شکستن پنل در محل برش
2

جداکردن پنل از محل برش
1

لبه به وسيله رنده يکنواخت ميشود.
با استفاده از پخ زن ،لبه پخ زده ميشود.
بـه وسـيله سـاب مالـهاي ،هر دو وجـه عمودي و مايـل لبة پخ خـورده پرداخت و کاغذهـای اضافه
نيز برداشـته ميشـود.
پرداخت لبه برشخورده با رنده
2

اجرای پخ با پخ زن

2

3

پرداخت وجه عمودی لبه پخ خورده با ساب مالهای

4

پرداخت وجه مایل لبه پخ خورده با ساب مالهای
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نکات
فنی

در هنـگام بـرش پنـل ،کاغذ روکـش (در لبههـا) نبايد
آسـيب ببينـد .عـدم توجـه بـه ايـن موضـوع ،عمليـات
درزگيـري را دچـار مشـکل خواهـد نمـود.
دستگاه پخ زن داراي دو زاويه  22/5و  45درجه ميباشد.
از زاويه  22/5درجه براي صفحات با ضخامت تا 9/5
میلیمتر و از زاويه  45درجه براي صفحات با ضخامت
 12/5میلیمتر و بیشتر ،تا  18میلیمتر استفاده ميشود.
براي سهولت ،سرعت و ارتقا کيفيت اجراي پخ ،توصيه
ميشود که صفحات گچي بر روي ميز کار قرار داده شده
يا عمليات بر روي پالت بسته بندي انجام گردد.
به طور کلي استفاده از تيغ برش براي پخ زدن صفحات
گچي توصيه نميشود؛ زيرا مهارت نصاب در کيفيت پخ
اجرا شده تاثير زيادي خواهد داشت .چنانچه عرض پنل
به اندازهاي کم باشد (يک نوار باريک) که استفاده از
دستگاه پخ زن ميسر نباشد ،در چنين مواردي ناگزير به
وسيله تيغ برش ،پخ اجرا ميشود .براي اين منظور ،ابتدا
روي صفحه گچي و به فاصله  4میلیمتر از لبه ،يک خط
ترسيم شده و سپس به وسيله تيغ برش ،پخي يکنواخت
با زاويه  45درجه اجرا ميشود.

اجرای پخ بر روی پنل نصب شده مجاز نمیباشد

4mm

چنانچـــه لبههـــاي پنلهـــای نصـــب شـــده پـــخ خـــورده
نباشـــند ،اجـــراي پـــخ بـــر روي آنهـــا بـــه وســـيله تيـــغ بـــرش
مجـــاز نميباشـــد؛ زيـــرا نـــوک تيـــغ بـــه پنـــل مجـــاور آســـيب
خواهـــد رســـاند.
بايـــد فاصلـــة درز ميـــان دو صفحـــة مجـــاور  2میلیمتـــر و
پهنـــاي هـــر يـــک از پخهـــا در دو لبـــة مجـــاور  4میلیمتـــر
باشـــد.
همـــواره دو لبـــة مجـــاور بايـــد متجانـــس باشـــند؛ بديـــن معنـــي
کـــه چنانچـــه يـــک لبـــة کارخانـــهاي در مجـــاورت يـــک لبـــة
برشخـــورده قـــرار گيـــرد ،ناگزيـــر لبـــة کارخانـــهاي نيـــز بايـــد
ب ــرش بخ ــورد و کلي ــه مراح ــل پ ــخ زن ــي و پرداخ ــت ب ــر روي آن
انجـــام شـــود.
در مح ــل دره ــا ،باي ــد صفح ــات گچ ــي ب ــه ص ــورت «  »Lش ــکل
و در محـــل پنجرههـــا ،تابلوهـــاي بـــرق و جعبههـــای آتـــش
نش ــاني ،ب ــه ص ــورت «  »Cش ــکل بري ــده ش ــوند .بدي ــن ترتي ــب
پـــس از نصـــب پنـــل ،درز ممتـــد در امتـــداد قائـــم چهارچـــوب
بازشـــو ايجـــاد نمیشـــود .در صورتـــي کـــه جزئيـــات اخيـــر
رعاي ــت نش ــود ،در امت ــداد درزه ــای قائ ــم ت ــرک ايج ــاد خواه ــد
ش ــد.

اجرای پخ با تیغ برش

تصویر اجرا شده یک درز با دولبه پخ خورده

4mm

45

2mm
یک درز با دولبه پخ خورده

روش صحیح نصب پنل در محل بازشو

روش نادرست نصب پنل در محل بازشو

3
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 ۲.نصب صفحات روکشدار گچي
 ۱.۲.روش اجرا
در ساختارهای ديوار ،میتوان صفحات گچي را با استفاده از جک نگهدارندهی
پنل بر روي زيرسازي تکيه داد .مزيت اصلي استفاده از جک در نصب صفحات
گچي ،پيچ کاری توسط يک نفر (بدون نيروي کمکي) ميباشد.
در سـاختارهای سـقف ،میتـوان صفحـات گچـي را با اسـتفاده از باالبر
نگهدارنـدة پنـل بر روي زيرسـازي قـرار داد.
بـراي دسـتيابي بـه حداکثر اسـتحکام در سـاختارهای ديـوار (بهجهت
بیشـتر بـودن مقاومـت خمشـی در طـول نسـبت بـه عـرض در پنلهای
گچـی) ،بایـد صفحـات گچـی بـه صـورت قائـم نصـب شـوند (راسـتاي
طولـي پنـل ،هـم راسـتاي اسـتاد اجرا شـود).
بـراي دسـتيابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختارهای سـقف ،بایـد
صفحـات گچـي بـه صـورت عرضي نصب شـوند (راسـتاي طولـي پنلها،
عمـود بـر راسـتاي سـازههاي پنلخـور اجـرا شـود) .در ايـن حالـت،
لبههـاي برشخـورده در محـل سـازههاي پنلخـور قـرار میگيرنـد (بـه
عنـوان يـک قاعـده هميشـگي در سـقفهاي کاذب ،همـواره يـک سـازه
بايـد لبـه برشخـورده پنـل را پشـتيباني نمايـد).
در کليـه سـاختارهاي ديوار و سـقف (تک اليه و چند اليـه) پنلها بايد
به صـورت حصيرچين اجرا شـوند.
فاصلـه دو درز افقی در زمان حصیرچینی در سـاختارهای دیوار (تک الیه)
حداقـل  ۴۰سـانتیمتر درنظـر گرفته شـود .در سـاختارهای چنـد الیه این
فاصلـه حداکثـر میتواند تا  ۲۰سـانتیمتر کاهـش یابد.
در ساختارهای سقف کاذب به جهت کاهش مصرف زیرسازی ،فاصله دو درز
نباید کمتر از  ۵۰سانتیمتر باشد( .توصیه میشود مضربی از عدد  ۵۰باشد).
عدم رعایت اصول حصیرچینی و امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر،
موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها میشود.
بـراي حصـول اطمينـان از نفـوذ بتونـه ،الزم اسـت درزي بـه انـدازه 2
میلیمتـر ميـان دو صفحـة مجـاور در نظـر گرفتـه شـود بـه نحـوي کـه
سـازه زيريـن قابـل رؤيت باشـد.
اتصال صفحات گچي به زيرسازي ،به وسيله پيچ مخصوص و با استفاده از
دستگاه پيچ زن قابل تنظيم صورت ميگيرد.

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

1200

ﻋﺮض ﭘﻨـــﻞ

1200

ﻻﯾــﻪ دوم ﭘﻨـــﻞ

ﻻﯾــﻪ اول ﭘﻨـــﻞ

جزئیات حصیرچینی الیههای پوششی دیوار

ﺳﺎزه ﻫﺎى ﭘﻨﻞ ﺧﻮر
ﻻﯾـﻪ اول ﭘﻨـﻞ

ﻋـــﺮض ﭘﻨــﻞ

1200
1200
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1200
1200

جزئیات حصیرچینی الیههای پوششی سقف

ﻋـــﺮض ﭘﻨــﻞ

ﻻﯾـﻪ دوم ﭘﻨـﻞ

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی
يچگ رادشکور تاحفص بصن 
گچي
نصب صفحات روکشدار

 ۲.۲.فواصل مجاز
فاصل ــه مج ــاز اج ــراي پيچه ــا ب ــر روي صفح ــات روکــشدار گچ ــي
در ســـاختارهاي ســـقف  17ســـانتیمتر ميباشـــد .در ســـاختارهاي
دو اليـــه ،فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پيچهـــا در اليـــه اول (اليـــه زيريـــن)
را ميتـــوان حداکثـــر تـــا ســـه برابـــر ( 50ســـانتیمتر) افزايـــش
داد ،مشـــروط بـــر ايـــن کـــه اليـــه دوم (اليـــه پوششـــي نهايـــي) در
هم ــان روز نص ــب ش ــود .ب ــراي پوشــشکاری ب ــا صفح ــات ب ــا ضخام ــت
 20میلیمتـــر و بيشـــتر ،اجـــراي پيچهـــا در اليـــه اول را ميتـــوان
حداکثـــر تـــا دو برابـــر ( 30ســـانتیمتر) افزايـــش داد.

فاصل ــه مج ــاز اج ــراي پيچه ــا در لب ــه کنجه ــاي بيرون ــي س ــاختارهاي
ديـــوار پوششـــي بـــا ســـازه مســـتقل از ديـــوار زمينـــه 20 ،ســـانتیمتر
ميباشـــد.
فاصله مجاز پيچ از لبه پنل 15 ،میلیمتر ميباشد.

فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پيچهـــا بـــر روي صفحـــات گچـــي در
ســـاختارهاي ديـــوار  25ســـانتیمتر ميباشـــد .در ســـاختارهاي
دو اليـــه ،فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پيچهـــا در اليـــه اول را ميتـــوان
حداکث ــر ت ــا س ــه براب ــر ( 75س ــانتیمتر) افزاي ــش داد .مش ــروط ب ــر
اینکــه الیــه دوم (الیــه پوشــش نهایــی) در همــان روز نصــب گــردد .در
صـــورت اســـتفاده از صفحـــات بـــا ضخامـــت  20میلیمتـــر و بیشـــتر،
فاصلـــه مجـــاز اجـــرای پیچهـــا در الیـــه زیریـــن  60ســـانتیمتر و در
الیـــه نهایـــی  20ســـانتیمتر میباشـــد.

15 mm

15 mm

فواصل مجاز پیچ از لبههای کارخانهای و برشخورده

جدول  :1-2فواصل مجاز اجرای پیچ در سقف
الیه دوم
عرض پنل

الیه اول*
عرض پنل**

ساختار
سقف کاذب

[]mm

[]mm

1200

600

1200

600

تک الیه

170

150

-

-

دو الیه

500

300

170

150

* در ساختارهای چندالیه ،منظور از الیه اول ،الیه زیرین میباشد.
** پنلهای با ضخامت  9/5تا  18میلیمتر با عرض  1200و پنلهای با ضخامت  20و  25میلیمتر با عرض  600میلیمتر به بازار عرضه میگردد.

جدول  :2-2فواصل مجاز اجرای پیچ در دیوارها

ساختار
دیوار جداکننده

الیه اول*
عرض پنل**

الیه دوم
عرض پنل

[]mm

الیه سوم
عرض پنل
[]mm

[]mm

1200

600

1200

600

1200

600

تک الیه

250

200

-

-

-

-

دو الیه

750

600

250

200

-

-

سه الیه

750

600

500

300

250

200

* در ساختارهای چندالیه ،منظور از الیه اول ،الیه زیرین میباشد.
** پنلهای با ضخامت  9/5تا  18میلیمتر با عرض  1200و پنلهای با ضخامت  20و  25میلیمتر با عرض  600میلیمتر به بازار عرضه میگردد.
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يچگ رادشکور تاحفص بصن 
نصب صفحات روکشدار گچي
 ۳.۲.نکات فني*

هرگـز از پيچهـاي خـودکار معمولي براي نصب صفحات گچي اسـتفاده
نشود.
هرگز از دريل براي پیچ زنی استفاده نشود.
ميـزان نفـوذ پيـچ بايـد بـه اندازهاي باشـد که سـر پيچ ،هم سـطح پنل
تمـام شـود؛ زيـرا بيـرون زدگـي سـر پيـچ ،عمليـات درزگيـري را دچـار
مشـکل مينمايـد.
پيـچ بايـد بـه نحـوي اجرا شـود کـه کاغـذ روکش پنـل را بـرش ندهد
(يعنـي بيـش از حـد نفـوذ نکنـد)؛ زيـرا ايـن اليه بـه صورت واشـر عمل
نمـوده و بـا بـرش آن ،احتمـال جـدا شـدن پنـل از سـازه وجـود خواهد
داشت.
پيـچ بايـد عمـود بر سـطح پنل اجرا شـود؛ زيـرا در صورتي کـه پيچ به
صـورت مايـل اجرا شـود ،کاغـذ روکش پنل آسـيب خواهـد ديد.
پيـچ مـورد مصـرف بـراي نصـب پنـل بايد بـه نحـوي انتخاب شـود که
پـس از عبـور از اليههـاي پوششـي ،حداقل  10میلیمتر در سـازه زيرين
نيـز نفـوذ کنـد .به عنـوان مثـال چنانچـه اليههاي پوششـي متشـکل از
دو عـدد پنـل  12/5میلیمتـري باشـد ،بـراي اليـه اول پيچـي بـا طـول
 25میلیمتـر و بـراي اليـه دوم پيچـي بـا طـول  35میلیمتـر مناسـب
خواهـد بود.
بـراي اتصـال پنـل بـه سـازههاي بـا ضخامـت  0/7میلیمتـر و کمتـر،
هرگـز از پيچهـاي سـرمتهدار اسـتفاده نشـود؛ زيـرا اسـتفاده از چنيـن
پيچهايـي موجـب بـراده بـرداري در ورق سـازه شـده ،در نتيجـه اتصـال
مناسـب ايجـاد نميگـردد.
بـراي اتصـال دو سـازه بـه يکديگـر ،هرگـز از پيچهـاي اتصـال پنـل به
سـازه اسـتفاده نشـود؛ زيـرا شـکل هندسـی سـر و رزوههـاي ايـن نـوع
پيچهـا بـا پيچهـاي اتصـال سـازه بـه سـازه متفـاوت بـوده ،در نتيجـه
اتصـال مناسـب ايجـاد نميگـردد.
در سـاختارهای چنـد الیـهاي كـه داراي عملكـرد صوتـي و يـا داراي
كـد حريـق ميباشـند ،درزگيـري الیههـای زیریـن بـا بتونـه درزگیـر
الزامـي اسـت .اسـتفاده از نـوار درزگير بـراي درزگيري اليههـاي زيرين
ضــرورت ندارد.

* براي استفاده از پنلهاي با ضخامت  9/5میلیمتر و کمتر (که به طور کلي در ساختارهاي
تزئيني کاربرد دارند) ،با دايره پشتيباني فني شرکت تماس حاصل شود.

اسـتفاده بيـش از حـد از ضايعـات پنـل مجـاز نميباشـد؛ زيـرا موجب
تضعيـف سـاختار و نـزول کيفيـت کار ميشـود .همچنيـن توصيـه
میشـود کـه ضايعـات پنل بـه صـورت متمرکز اسـتفاده نشـود و در کل
سـطح کار پخـش گـردد.
حتــي االمــکان ،انــدازه صفحــات بايــد متناســب بــا ارتفــاع ديــوار
انتخــاب شــود .در صــورت اســتفاده از صفحــات کوتــاه ،درز افقــی در
اليــه پوششــی ايجــاد شــده کــه در ســاختارهاي دیــوار تــک اليــه،
اجــراي ســازه پشــت بنــد در محــل درزهــاي افقــي الزامــي اســت (در
صورتــی کــه فاصلــه اســتادها  40ســانتیمتر یــا کمتــر باشــد ،نیــازی
بــه اجــرای ســازه پشــت بنــد نمیباشــد).
بــراي ســهولت در نصــب صفحــات در ســاختارهاي ديــوار ،صفحــات
بايــد بــه انــدازه  1ســانتیمتر كوتاهتــر از ارتفــاع كــف تــا ســقف بــرش
داده شــوند.
در سـاختارهای ديـوار ،صفحـات نبايـد به رانـر فوقانی (سـقفی) متصل
شوند.
بــراي تاميــن ايســتايي در ســاختارهاي ديــوار ،حداقــل درگيــري
ميــان پنــل و بالهــاي رانــر بايــد  20میلیمتــر باشــد (عــاوه بــر
ايــن شــرط ،در ســاختارهاي ديــوار جداكننــده و ديــوار پوششــي ،بايــد
اســتادها بــه ترتيــب بــه ميــزان حداقــل  10و  20میلیمتــر بــا رانــر
درگيــر شــوند).
در هنـگام نصـب صفحات در سـاختارهای ديوار ،بايد به جهت اسـتادها
توجـه نمـود .همـواره صفحـات را بايـد در جهتـي نصـب نمـود کـه لبـه
آزاد صفحـه بـه سـمت دهانه باز اسـتاد قـرار گيـرد .رعايت ايـن نکته به
نصـاب اجـازه ميدهـد کـه هنـگام پيـچ زني ،اسـتاد را مهـار نمـوده و از
چرخـش آن جلوگيـري نمايد.
به لحاظ ايسـتايي،عايـق بندي ،آتشبندي و هوابنـدی اجراي صفحات
گچـي در كل ارتفاع ديوار الزامي اسـت.
در سـاختارهای سـقف ،نصـب صفحـات بايد از وسـط سـقف آغـاز و به
حاشـيهها ختـم شـود .همچنيـن میتوان نصـب صفحـات را از يک کنج
آغـاز و در هـر دو امتـداد طولـی و عرضـی ،بـه طور همگن پوشـشکاری
را ادامـه داد .عـدم رعايـت جزئيـات اخير موجـب ايجاد ترک بـر اثر خيز
سـقف کاذب خواهد شـد.

اجرای صحیح پیچ

اجرای نادرست پیچ

پیچی که به صورت مایل اجرا شده و به کاغذ روکش پنل

(کاغذ و روکش به صورت واشر درآمده است)

(کاغذ روکش آسیب دیده است)

آسیب رسانده است
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کیتسام و ريگزرد هنوتب هيهت

 ۳.تهيه بتونه درزگير و ماستیک
 ۱.۳.تهيه بتونه درزگير
بـرای تهیـه بتونـه درزگیـر ،بـه ازای هر  ۱۰کیلوگـرم پودر بتونـه ۹ ،الی ۱۰
لیتـر آب الزم اسـت و بـه ترتیـب زیر مخلوط میشـوند:
آب را داخـل ظـرف مخصوص تهيـه بتونه ريخته و پـودر بتونه به آرامي
بـه آن اضافه ميشـود.
بـه مـدت  2تا  3دقيقه صبر کـرده تا پودر بتونه تمامي آب روي سـطح
را جـذب نمـوده و به حالت خميـري در آيد.
بـا اسـتفاده از کمچـه ،بتونه را به مـدت  1تا  2دقيقه مخلـوط نموده تا
خميري يکدسـت حاصل شـود.
2

ریختن پودر بتونه در آب

ریختن آب در ظرف مناسب

ریختن آب در ظرف تهیه بتونه

3

4

خیس خوردن پودر بتونه

 ۲.۳.تهيه ماستیک
بـــرای تهیـــه ماســـتیک ،بـــه ازای هـــر  ۱۰کیلوگـــرم پـــودر حـــدود ۶
الـــی  ۷لیتـــر آب الزم اســـت و بـــه ترتیـــب زیـــر مخلـــوط ميشـــوند:
آب را داخـل ظـرف مناسـبي ريختـه و پودر ماسـتیک به آرامـي به آن
اضافـه ميشـود.
بـه مـدت  2تـا  3دقيقـه صبر کـرده تا پودر ماسـتیک تمامـي آب روي
سـطح را جـذب نمـوده و بـه حالـت خميـري در آيد.
بـا اسـتفاده از همـزن الکتريکـي ،ماسـتیک را بـه مـدت  2تـا  3دقيقه
مخلـوط کـرده تـا خميـري يکدسـت و آمـاده مصـرف شـود.

1

1

2

ریختن پودر ماستیک در آب

مخلوط کردن خمیر بتونه

نکته

توجـه شـود در صـورت اسـتفاده از اسـکیمالیت (بـه عنوان
جایگزیـن پـودر ماسـتیک) ،روش تهیـه ایـن ملات نیـز
ماننـد ماسـتیک بـوده بـا ایـن تفـاوت کـه در انتهـا مراحل
زیـر نیـز اضافـه خواهد شـد:
پـس از بدسـت آمـدن خمیر اسـکیمالیت یک دسـت،
مجـددا ً بـه مـدت  2دقيقه صبر کرده تا فعـل و انفعاالت
شـيميايي صورت گيرد.
مجـددا ً بـا اسـتفاده از همـزن الکتريکـي ،اسـکیمالیت
را بـه مـدت  2دقيقـه مخلـوط کـرده تـا خميـر حاصله
آمـادة مصرف شـود.
3

خیس خوردن پودر ماستیک
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کیتسام و ريگزرد هنوتب هيهت
4

مخلوط کردن خمیر ماستیک

5

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

 ۳.۳.نکات فني
قبـل از اجـرای بتونـه یـا ماسـتیک ،سـطح کار میبایسـت از هرگونه
آلودگـی و گـرد و غبـار تمیز شـود.
ً
کاملا تميز و
آب مـورد اسـتفاده بـراي تهيـه بتونـه و ماسـتیک بايـد
عـاري از هـر گونـه مـواد اضافـي و آلـوده باشـد .بنابراين بهتر اسـت از
آب آشـاميدني بـراي ايـن منظور اسـتفاده شـود.
بـرای نگهـداری پودر بتونه و ماسـتیک ،میبایسـت کیسـهها در محل
خشـک روی پالـت و بـه دور از آب ،رطوبـت ،آفتاب و گرما قـرار گیرند.
زمـان مصـرف پـودر بتونـه و ماسـتیک (در بسـته بندي اسـتاندارد و
در شـرايط انبـارش متعـارف) 6 ،مـاه پـس از تاريـخ توليـد ميباشـد.
بديهـي اسـت کـه پـس از باز شـدن پاکت ،پـودر بتونـه و ماسـتیک را
بايـد ظـرف مـدت کوتاهي مصـرف نمود (طـی حداکثر  7روز اسـتفاده
نما یید ) .
زمــان اســتفاده از خميــر بتونــه و ماســتیک ،بــه ترتيــب و بــه طــور
میانگیــن  45و  220دقيقــه ميباشــد .زمانهــاي مذکــور در
شــرايط آزمايشــگاهي بــه دســت آمــده و بديهــي اســت بــا توجــه
بــه شــرايط محيطــي متغيــر خواهنــد بــود؛ بديــن معنــي کــه هــر
چــه درجــه حــرارت محيــط باالتــر و درصــد رطوبــت نســبي هــوا
پايينتــر باشــد (شــرايط آب و هوايــي گــرم و خشــک) ،زمانهــاي
مذکــور کاهــش خواهنــد يافــت.
بتونـه و ماسـتیک در دمـاي  5درجه سـانتيگراد و کمتـر از  40درجه
سـانتیگراد قابـل اجـرا ميباشـند .اسـتفاده از ايـن مـواد در دماهـاي
پايينتـر (بـه دليـل احتمـال يـخ زدگـي ملات) و در دماهـاي باالتـر
(بـه دليـل احتمـال خشـک شـدن ملات ،پيش از گيـرش شـيميايي)
مجـاز نمیباشـد.
نســبت بــاالی آب بــه گــچ و نیــز انبــار کــردن طوالنــی مــدت گــچ
ســبب افزایــش زمــان گیــرش میگــردد .بدیــن معنــی کــه هرچــه
مــات رقیقتــری آمــاده گــردد بــه دلیــل افزایــش زمــان گیــرش،
مــدت طوالنیتــری در معــرض جریــان هــوا قــرار گرفتــه و قســمتی از
آب مــورد نیــاز جهــت کامــل شــدن گیــرش تبخیــر میشــود .در ایــن
حالــت مــات بــه جــای گیــرش ،خشــک میشــود و از اســتحکام
مناســبی برخــوردار نخواهــد بــود.
قـرار گرفتـن ملات در معـرض جریـان بـاد نیـز سـبب تبخیـر آب
سـطحی ملات و مانـع از گیـرش آن میشـود .ایـن امـر باعـث
جلوگیـری از اسـتحکام ملات و بـروز تـرک بـر روی سـطح خواهـد شـد.
8
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مخلوط کردن مجدد خمیر اسکیمالیت

بتونـه و ماسـتیک را نبايد با سـاير مـوادي که باعث ايجـاد تغييرات
در خـواص شـيميايي و يـا مشـخصات فيزيکـي ايـن محصـوالت
ميگـردد ،ترکيـب نمـود.
ضخامـت ملات کار شـده اگـر از مقادیـر مجـاز بیشـتر و یـا کمتـر
باشـد ،بـر روی اسـتحکام ملات اثـر میگـذارد.
سطح زیر کار اگر متخلخل باشد ،سبب کوتاه شدن زمان گیرش شده که
بر روی خواص مکانیکی از جمله چسبندگی و استحکام اثر میگذارد.
ماسـتیک را نميتـوان به عنوان بتونه درزگير در سـاختارهاي خشـک
اسـتفاده نمود.
هنگامـي کـه خميـر بتونه يا ماسـتیک سـفت شـد ،نميتوان بـا اضافه
نمـودن آب و هـم زدن مجـدد ،آن را بـراي اسـتفاده مجدد آمـاده نمود
(چنيـن مالتـي غيرقابل اسـتفاده ميباشـد).
هنگام کار با بتونه و ماستیک ،مالتهای اضافه باقی مانده روی ابزار
(کاردک ،ليسه و ماله) را نبايد به مالت درون ظرف برگرداند؛ زيرا باعث
کوتاه شدن زمان گيرش بتونه یا ماستیک درون ظرف خواهد شد.
ظـروف آمـاده سـازي ملات و ابـزار کار ميبايسـت بالفاصلـه پـس از
اتمـام کار بـا آب تميـز شسـته شـوند؛ در غيـر اين صورت مواد خشـک
شـده و تميـزکاري دشـوار خواهد شـد.
ملات بایـد بـا توجـه بـه مقـدار نیـاز و کاردک سـاخته شـود .از
آمادهسـازی ملات بیـش از مقـدار مـورد نیـاز خـودداری شـود.
مالت آماده نباید در معرض نور آفتاب و یا گرد و غبار محیط قرار گیرد.

شستشوی ابزار بالفاصله پس از اتمام کار

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی
هدش ارجا هنوتب تيفيك يسررب تهج يهاگراك ياهدنفرت

 ۴.ترفندهاي كارگاهي جهت بررسي كيفيت بتونه اجرا شده
بتونـه مناسـب داراي قـوام بـوده و بـه كاردك ميچسـبد .بـراي درك
بهتـر ايـن حالـت ،ميتـوان بتونـه خـوب را به «ماسـت چكيـده» و بتونه
نامناسـب را بـه «ماسـت بريـده» يـا اصطالحـا «دانـه دانه» تشـبيه كرد.
توجـه شـود كـه زماني كه پـودر بتونـه با آب مخلـوط ميشـود ،مالت به
دسـت آمـده اصطالحا قدري «شـل» اسـت ،امـا پس از گذشـت حدود 2
تـا  3دقيقـه،بايـد قـوام يابـد .ايـن حالـت از نشـانههاي يـك بتونه خوب
اسـت .از نشـانههاي مثبـت ديگـر ،ميتـوان به حركـت روان خميـر بتونه
در زيـر كاردك در هنـگام اجـرا اشـاره نمود.

دست کشیدن بر روی سطح

اجرای مناسب

وجــود گــرد گــچ بــر روي ســطح بتونــه و يا سســت بــودن ســطح بتونه،
از نشــانههاي گيــرش نامناســب آن اســت .بــراي بررســي كارگاهــي
ايــن موضــوع ،ميتــوان بــر روي ســطح بتونــه خشــك شــده دســت
كشــيد .در ايــن حالــت ســطح دســت بايــد بــه ميــزان قابــل قبولــي
تميــز بمانــد و حتــي االمــكان گــرد گــچ مشــاهده نشــود .همچنيــن
ميتــوان بــا ناخــن ،ســطح بتونــه را خــراش داد .در ايــن حالــت،ســطح
بتونــه بايــد داراي مقاومــت كافــي در برابــر ســايش باشــد (اصطالحــا
بايــد «اســتخواني» باشــد).

اجرای نامناسب

ب ــرای بررس ــی رفت ــار بتون ــه پ ــس از رن ــگ آمی ــزی ،میت ــوان ب ــا اس ــتفاده از ی ــک اس ــفنج نم ــدار س ــطح بتون ــه را مرط ــوب نم ــود و در
واقـــع نقاشـــی بـــا رنـــگ پایـــه آب را شبیهســـازی نمـــود .پـــس از انجـــام ایـــن آزمایـــش ،نبایـــد تورمـــی در ســـطح بتونـــه مشـــاهده شـــود
همچنیـــن بتونـــه بایســـتی از ســـطح کار شســـته و جـــدا نشـــود.

مرطوب کردن سطح دیوار با اسفنج نمدار

اجرای مناسب

اجرای نامناسب
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يچگ رادشکور تاحفص يريگزرد 
درزگيري صفحات روکشدار گچي

بتونه باید دارای چسـبندگی مناسـبی به سـطح پنل باشد .برای بررسی
کارگاهـی ایـن خاصیـت میتـوان پـس از خشـک شـدن کامـل سـطح
بتونـه ،نـوار درزگیـر را در چنـد مقطع (در طول مسـیر درزگیری شـده)
بـرش داد و از طریـق کشـیدن نـوار درزگیر ،میـزان چسـبندگی بتونه را
بررسـی نمـود .در ایـن حالـت چنانچـه نـوار درزگیـر به راحتی از سـطح
پنـل جـدا گردد ،چسـبندگی صـورت نگرفته اسـت.
در هنـگام بررسـی کیفیـت درزگیـری ،سـایر مـوارد اجرایی نظیـر تراز
بـودن زیرسـازی ،اسـتحکام زیرسـازی ،اتصـال کامـل پنل به زیرسـازی،
متجانـس بـودن لبـه هـای مجـاور (فابریـک و غیرفابریـک) ،حصیرچین
بـودن پنلهـا و  ...نیـز بایسـتی کنتـرل گـردد.

چسبندگی صورت گرفته است

 ۵.درزگيري صفحات روکشدار گچي
 ۱.۵.بررسيها و اقدامات اوليه
عمليات درزگیری باید پس از تغییر شکلهای ساختمانی صورت گیرد.
قبـل از شـروع عمليـات درزگيري ،الزم اسـت تمامي سـطح کام ً
ال تميز
و عـاري از هـر گونـه گـرد و غبار و چربي باشـد.
وضعيـت کليـه پيچهـا از نظـر اجـراي صحيح بررسـي شـود .در صورت
وجـود مشـکالتي از قبيـل پارگـي کاغـذ روکش پنـل ،بيرون زدگي سـر
پيچهـا و عـدم رعايـت فواصـل مجـاز ،معايـب بايـد بر طرف شـوند.
تمامي لبههاي برشخورده بررسي شوند .در صورت عدم اجراي پخ و یا
پرداخت ،بايد پنل از زيرسازي جدا و روي ميزکار (يا پالت) به وسيله
دستگاه پخ زن ،پخ زده شود و به وسيله ساب مالهای پرداخت شود.
درزهـاي ميـان صفحـات بررسـي شـوند .بايـد فاصلـهاي بـه انـدازه 2
میلیمتـر ميـان هـر دو صفحـة مجـاور وجـود داشـته باشـد.
در سـاختارهای دیـوار جداکننده ،عملیات درزگیری میبایسـت پس از
اتمـام مرحلـه نصـب صفحات در دو طـرف دیوار انجام شـود.
 ۲.۵.درزگيري لبههاي کارخانهاي (لبههاي برش نخورده)
مرحله اول
در اين مرحله ،درز پر گشته و نوار درزگير در محل خود تثبيت ميشود:
با اسـتفاده از کاردک پيچ گوشـتي دار ،يک اليه بتونه به پهناي  10سانتیمتر
و ضخامـت  3میلیمتر در محل درز اجرا ميشـود.
نکته
فنی
10

حرکت کاردک در اين مرحله بايد در جهت عمود بر درز باشد،
به نحوي که بتونه کام ً
ال در درز بين دو صفحه نفوذ کند.

توجه

گيـــرش نامناســـب و يـــا چســـبندگي نامناســـب بتونـــه
ميتوانـــد ناشـــي از مـــوارد متعـــدد اجرايـــي نظيـــر
اســـتفاده از آب نامناســـب ،طـــرح اختـــاط نامناســـب،
كش ــته كش ــي ،اج ــرا در دم ــاي محي ــط غي ــر مج ــاز و
يـــا آلودگـــي ســـطح كار باشـــد .همچنيـــن ميتوانـــد
بـــه علـــت خـــواص از دســـت رفتـــه پـــودر بتونـــه
باشـــد (بـــه طـــور مثـــال ،بـــر اثـــر شـــرايط انبـــارش
نامناســـب).

چسبندگی صورت نگرفته است

نوار درزگير بر روي بتونه قرار داده شده و به وسيله کاردک ،از باال به پايين روي
بتونه فشرده ميشود ،به نحوي که بتونههاي اضافي از طرفين نوار بيرون بزند.

نکته
فنی

در صورت استفاده از نوار درزگیر کاغذی بايد توجه نمود که
مقطع نوار درزگير داراي انحنا ميباشد؛ بدين معني که يک
سمت آن مقعر و سمت ديگر محدب ميباشد .توجه شود که
حتماً سمت محدب نوار بر روي بتونة اجرا شده قرار داده شود.
اين کار اجازه ميدهد که حبابهاي هواي موجود در بتونه ،از
زير نوار خارج شوند .چنانچه نوار از سمت مقعر بر روي بتونه
قرار داده شود ،حبابهاي هوا در زير نوار محبوس گشته ،در
نتيجه چسبندگي الزم ميان نوار و بتونه برقرار نميشود.

اضافـات بتونـه بـر روي سـطح نـوار کشـيده و بالفاصله جمع ميشـود.
حرکـت کاردک در ايـن قسـمت نيـز از بـاال بـه پاييـن ميباشـد.
نکته
فنی

در اين مرحله ،رطوبت زير و روي نوار درزگير يکسان شده و
از تغيير شکل و جدا شدن نوار جلوگيري ميشود.

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

بسته به شرايط محيطي ،ممکن است خشک شدن کامل بتونه تا
 24ساعت طول بکشد .در صورتي که بتونه هر مرحله کام ً
ال خشک
نشود ،رطوبت اضافي توسط نوار درزگير جذب ،اتصال ميان نوار و
بتونه سست و نهايتاً نوار به صورت موضعي از بتونه جدا خواهد شد.

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی

گچي
يچگ رادشکور تاحفص يريگزرد 
درزگيري صفحات روکشدار

مرحله دوم
در اين مرحله ،ساختار درز مستحکم و با صفحات گچي يکپارچه ميشود:
با استفاده از ليسه يا ماله استيل ،يک اليه بتونه به پهناي  20سانتیمتر و ضخامتي که نوار درزگير محو شود ،بر روي اليه قبلي اجرا ميشود.
کار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور کامل خشک شود.
با استفاده از ساب مالهاي ،سطح بتونة خشک پرداخت شده و براي مرحله بعدی کار (اجرای الیه آماده سازی) آماده ميشود.

1

تـمیــز کــردن ســطح ،قبــل از بتـونــه کاری و یا اجرای
ماسـتیک بسـیار مهـم اسـت
4

مرحله اول درزگیری :اجرای الیه بتونه در محل درز (کاردک در
جهت عمـود بر درز کشیده میشود تا بتونه کامال در درز نفوذ کند)
7

مرطوب کردن سطح نوار با بتونههای اضافه

2

بررسی بیرونزدگی پیچها با کاردک
5

مقطع نوار درزگیر (به انحنای آن توجه شود)
8

مرحلـه دوم درزگیـری :اجرای الیـه دوم بتونه بـه پهنای
 20سـانتیمتر

3

فرو بردن سر پیچها با پیچ گوشتی پشت کاردک
6

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه
9

پرداخت سطح بتونه خشک با ساب مالهای

11

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی
يچگ رادشکور تاحفص يريگزرد 
درزگيري صفحات روکشدار گچي

 ۳.۵.درزگيري لبههاي برشخورده
کليـه مراحـل اجـرا ماننـد درزگيـري لبههـاي کارخانـهاي ميباشـد ،بـا اين
تفـاوت کـه پهنـاي اليـه بتونـه در مرحلـه دوم  30سـانتیمتر ميباشـد.

نکته
فنی

در بتونـهکاري درزهـاي برشخـورده ،اليـه دوم بتونـه بـه
ایـن دلیـل نسـبت بـه بتونـهکاري درزهـاي کارخانـهاي
پهنتــر میباشـد کـه فرورفتگـي موجــود در لبــههاي
کارخانـه اي ،نـوار و بتونـه درزگيـر را در خـود جـاي داده
و برآمدگـي در محـل درز کمتـر ميباشـد؛ حـال آن که در
لبههـاي برشخـورده ،فرورفتگـي مذکـور وجـود نداشـته و
برآمدگـي در محـل درز محسـوستر بـوده و لذا بـراي محو
کـردن ايـن برآمدگي ،نیـاز به اجـرای الیـه دوم بتونهکاری
بـا پهنـای بیشـتری خواهـد بود.

 ۴.۵.درزگيري کنجهاي خارجي با سازه محافظ گوشه (کرنربيد فلزي)
مرحله اول
سطح سازه محافظ گوشه به وسيله مواد چربي زدا ،تميز ميشود.
سـازه محافـظ گوشـه روي کنـج ديـوار قرار گرفتـه و به وسـيله چکش
الستيکي و دستــگاه کرنربيد کوب نصــب ميشــود .فاصلـــه ضربـات،
حـداکثــر  35سـانتیمتر ميباشـد.

نکته
فنی

1

در صورتـی که دسـتگاه کرنربيد کوب در دسـترس نباشـد،
سـازه محافـظ گوشـه را میتوان بـا بتونه نصـب نمود.

مرحله دوم
با اسـتفاده از ليسـه يا ماله اسـتيل ،يک اليه بتونه به پهناي  20سانتیمتر
و ضخامتي که سـازه محافظ گوشـه محو شـود ،بر روي کرنربيد و در دو
طـرف کنج اجرا ميشـود.
کار رها شده تا بتونه اجرا شده به طور کامل خشک شود.
با اسـتفاده از سـاب ماله اي ،سـطح بتونة خشـک پرداخت شـده و براي
مرحلـه بعـدی کار (اجـرای الیه آماده سـازی) آماده ميشـود.

نصب سازه محافظ گوشه با دستگاه کرنربیدکوب
2

اجرای بتونه روی سازه محافظ گوشه

12

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی
يچگ رادشکور تاحفص يريگزرد 
گچي
درزگيري صفحات روکشدار

 ۵.۵.درزگيري کنجهاي خارجي با نوار محافظ گوشه (کرنربيد کاغذي)
مرحله اول
نوار محافظ گوشه به وسيله دست از وسط تا زده ميشود.
بـــا اســـتفاده از کاردک پيـــچ گوشـــتيدار (يـــا ليســـه) ،يـــک اليـــه
بتونـــه بـــه پهنـــاي  10ســـانتیمتر و ضخامـــت  3میلیمتـــر ،بـــر دو
طـــرف کنـــج اجـــرا ميشـــود.
کرنربيـــد بـــر روي بتونـــه قـــرار داده شـــده و بـــا انگشـــت شـــصت و
ســـبابه بـــه آن فشـــار وارد ميشـــود ،بـــه نحـــوي کـــه بتونههـــاي
اضافـــي از طرفيـــن آن خـــارج شـــود.
با استفاده از کاردک زاويه خارجي ،از باال به پايين روي نوار محافظ گوشه
1

نوار محافظ گوشه

کشيده تا سطح آن هموار و کنجي کام ً
ال گونيا و يکنواخت به دست آيد.
بـه وسـيله کاردک پيـچ گوشـتيدار (يـا ليسـه) ،اضافات بتونـه بر روي
سـطح کرنربيـد کشـيده و بالفاصلـه جمـع ميشـود.
کار رها شده تا بتونه اين مرحله به طور کامل خشک شود.
مرحله دوم
ماننـد مرحلـه دوم در درزگيـري کنجهـاي خارجـي با سـازه محافظ گوشـه
(کرنربيـد فلـزي) عمل ميشـود.
3

2

قرار دادن نوار محافظ گوشه بر روی بتونه

 ۶.۵.درزگيري کنجهاي خارجي با نوار درزگير کاغذي
بـراي درزگيـري کنجهـاي خارجياي کـه در معـرض ضربه نيسـتند (مانند
کنجهـاي خارجـي در سـقفها) ،در صـورت وجـود مهـارت کافـي ،ميتوان
از نـوار درزگيـر کاغـذي بـه جـاي کرنربیـد اسـتفاده نمـود .کليـه مراحـل
اجـرا ماننـد درزگيـري کنجهـاي خارجـي بـا نـوار محافـظ گوشـه (کرنربيد
کاغـذي) ميباشـد.

تثبیـت و شـکل دهـی نـوار محافـظ گوشـه بـا کاردک زاویه
خا ر جی

1

خم کردن نوار درزگیر با دستگاه تازن
2

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

3

تثبیت و شکلدهی نوار درزگیر با کاردک زاویه خارجی
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دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی
يچگ رادشکور تاحفص يريگزرد 
درزگيري صفحات روکشدار گچي

 ۷.۵.درزگيـري کنجهـاي داخلـي  -فصـل مشـترک دو سـاختار
خشـک
بـــراي درزگيـــري کنـــج داخلـــياي کـــه در فصـــل مشـــترک دو
ســـاختار خشـــک قـــرار دارد (ماننـــد محـــل تقاطـــع دو ديـــوار يـــا
يـــک ديـــوار و يـــک ســـقف) ،از نـــوار درزگيـــر کاغـــذي اســـتفاده
ميشـــود .کليـــه مراحـــل اجـــرا ماننـــد درزگيـــري کنجهـــاي
خارجـــي بـــا نـــوار محافـــظ گوشـــه (کرنربيـــد کاغـــذي) ميباشـــد،
بـــا ايـــن تفـــاوت کـــه از کاردک زاويـــه داخلـــي اســـتفاده ميشـــود.

1

خم کردن نوار درزگیر با دست

2

شکستن نوار چسب جداکننده پس از نصب سازهها

14

3

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

 ۸.۵.درزگيري کنجهــاي داخلي  -فصل مشـترک ساخـتار خشـک
و بنايـي
بـــراي درزگيـــري کنـــج داخلـــياي کـــه در فصـــل مشـــترک ســـاختار
خش ــک و بناي ــي ق ــرار دارد (مانن ــد مح ــل تقاط ــع ي ــک دي ــوار ب ــا ي ــک
ديـــوار بنايـــي؛ يـــک ديـــوار بـــا يـــک ســـقف بنايـــي؛ يـــا يـــک ســـقف
بـــا يـــک ديـــوار بنايـــي) ،از نـــوار چســـب جـــدا کننـــده ()Trenn-fix
اســـتفاده ميشـــود؛ بديـــن ترتيـــب کـــه قبـــل از عمليـــات نصـــب،
ن ــوار ت ــرن فيک ــس ب ــر روي س ــازه چس ــبانده ش ــده و پ ــس از عملي ــات
درزگي ــري و خش ــک ش ــدن بتون ــه ،اضاف ــات آن ب ــه وس ــيله تي ــغ ب ــرش
جـــدا ميشـــود.
2

نکته
فنی

چنانچـــه از کاردک پيـــچ گوشـــتيدار (يـــا ليســـه) بـــراي
درزگيـــري کنجهـــاي داخلـــي اســـتفاده شـــود ،احتمـــال
پ ــاره ش ــدن ن ــوار درزگي ــر (توس ــط گوش ــة تي ــز کاردک)
وجـــود دارد؛ بنابرايـــن بـــراي جلوگيـــري از بـــروز ايـــن
مشـــکل ،درزگيـــري کنجهـــاي داخلـــي بايـــد صرفـــاً بـــه
وس ــيله کاردک زاوي ــه داخل ــي انج ــام ش ــود.

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاویه خارجی

1

چسباندن نوار ترن فیکس بر روی سازه

3

بتونه کاری در فصل مشترک دیوار خشک و سقف بنایی

4

بـرش اضافـات نوارچسـب جداکننـده پس از خشـک شـدن
بتو نه

دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی
يچگ رادشکور تاحفص یزاس هدامآ
گچي
آماده سازی صفحات روکشدار

 ۹.۵.اجراي بتونه در محل پيچها
بتونه در محل پيچها نيز اجرا ميشود .بدين ترتيب که ابتدا با استفاده از
کاردک (يا ليسه) ،بتونه در جهت عمودی کشيده شده و سپس با حرکت
کاردک در جهت افقی ،بتونه جمع میشود .پس از خشک شدن بتونه ،سطح
آن به وسيله ساب مالهاي پرداخت ميشود.
1

اجرای بتونه در محل پیچها

نکته
فنی

در صورتـی کـه بتونـه در دو جهت متعامد کشـيده نشـود،
حفـره در محـل پيـچ به خوبـی پر نخواهد شـد.

2

پرداخت سطح بتونه خشک

 ۶.آماده سازی صفحات روکشدار گچي
پـس از اتمـام مراحـل درزگيـري ،سـطوح ايجاد شـده بـا پنل گچی بايـد برای
پذيـرش پوشـش نهايـي (رنگ ،کاغـذ ديواری ،کاشـی ،)... ،آمادهسـازی شـوند.
بسـته بـه نـوع پوشـش نهايـي ،ممکـن اسـت يـک يـا ترکيبـی از اليههـای
آمـاده سـازی زيـر بـر روی سـطح پنلهـا اجرا شـود:
 ۱.۶.اجرای ماستیک
براي دسـتيابي بـه بهترين نتيجه در رنگ آميزي ،پـس از عمليات درزگيري
و قبـل از رنـگ آميـزي ،يـک اليـه نـازک پوششـي ( 1تـا  2میلیمتـر) بـا
ماسـتیک روي تمـام سـطح کار اجـرا میشـود .اجـرای ایـن الیـه موجـب
پوشـش اعوجاجهای احتمالی در کل سـطح کار میشـود و سـطحی صاف و
یکدسـت جهـت ادامه کار بـه وجود خواهد آمـد( .ضخامت قابـل قبول ،طی
یـک یـا چند مرحلـه کاری قابل دسـتیابی اسـت).
 ۲.۶.اجرای پرايمر
پـس از عمليـات درزگيــري و قبل از کاشیـکاری ،اجـرای کاغذ ديـــواری
يا رنگآميزي 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 كاشي ،اتصال مناسب ميان چسب كاشي و پنل حاصل نشده،
كه نتيجه آن فروريزي كاشيها در دوره بهره برداري خواهد بود.
در صورت اقدام به جداسازي كاغذ ديواري در نوسازیهاي آينده ساختمان،
به كاغذ روكش پنل آسيب خواهد رسيد (توضيح اين كه اليه پرايمر موجب
ميشود كه كاغذ ديواري بدون آسيب به كاغذ روكش پنل ،از آن جدا شود).
در رنـگ آميـزي بـا رنـگ روغنـي ،حالـت سـايه و روشـن ايجاد شـده،
همچنيـن چسـبندگي ميـان رنـگ و اليه ماسـتيك تضعيف خواهد شـد
(توضيـح ايـن كـه اجـراي پرايمـر موجـب يكسـان شـدن ميـزان جذب
سـطح پنـل و محلهـاي بتونهكاري شـده گرديده و از ايجاد حالت سـايه
و روشـن جلوگيـري مينمايـد).
* براي کسب اطالعات بيشتر در خصوص پرايمر مناسب برای هر يک از کاربردهای فوق الذکر،
با دايره پشتيباني فني شرکت تماس حاصل شود.

اجرای ماستیک

اجرای الیه پرایمر بر روی ماستیک قبل از رنگ آمیزی با رنگ روغنی
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دستورالعمل برش ،نصب ،درزگیری و آمادهسازی صفحات روکشدار گچی
یزاس هدامآ و يريگزرد يفيک حوطس 

 ۷.سطوح کيفي درزگيري و آماده سازی
بـراي يکسـان سـازي روش درزگيـری و آماده سـازی سـطوح ايجاد شـده با
پنـل گچـی ،مراحـل درزگيـری و نـوع الية آمـاده سـازی بـرای کاربردهای
مختلـف بـه شـرح زيـر توصيـه ميگـردد .اسـتفاده از سـطوح کيفـي زير در
ادبيـات فنـي مـدارک مناقصـات و قراردادهـا مفيد خواهـد بود.
جدول  :1-7مراحل درزگیری و الیههای آمادهسازی بر اساس نوع سطوح کیفی
کاربرد

درزگیری
مرحله اول

الیه آمادهسازی
مرحله دوم

ماستیک

پرایمر

شماتیک
الیه الیهگذاری

دیوار موقت
(دیوارهای حائل کارگاهی،
اتاقکهای موقت)... ،

محلهایی که در دید نیست
(انباری ،خرپشته ،فضای پشت
سقف کاذب)... ،

کاشی کاری

رنگ پایه آب (پالستیک)

رنگ روغنی
 /پوششهای بافتدار
(کنیتکس ،رولکس ،رومالین)... ،
 /کاغذ دیواری

نکات
فنی
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اســـتفاده از پوشـــشهای قلیایـــی (نظیـــر رنگهـــای
آهکـــی و ســـیلیکاتی) بـــر روی صفحـــات گچـــی
مجـــاز نمیباشـــد.
بـــرای نصـــب کاغـــذ دیـــواری ،توصیـــه میگـــردد از
چســـب (CMC (Carboxyl Methyl Cellulose
اس ــتفاده نم ــود .همچنی ــن بای ــد از جری ــان مناس ــب
ه ــوا در محی ــط اطمین ــان حاص ــل نم ــود ت ــا چس ــب
مذک ــور ب ــه س ــرعت خش ــک ش ــود.

هنگامـی کـه کاغـذ روکش پنـل بر اثر شـرایط نگهداری نامناسـب و
رطوبـت مـداوم دچـار کپـک زدگی شـده باشـد ،باید پنلها خشـک،
سـطح آنها از کپک پاکسـازی و کل سـطح پنلها آغشـته بـه پرایمر
گـردد .پـس از طی ایـن مراحـل ،میتوان پنلهـا را نصـب ،درزگیری
و بـرای پذیرش پوشـش نهایـی آماده سـازی نمود.
هنگامی که کاغذ روکش پنل بر اثر شرایط نگهداری نامناسب و تابش
مداوم نور خورشید تغییر رنگ داده باشد (زرد رنگ شده باشد) ،باید
کل سطح پنلها آغشته به پرایمر گردیده و سپس میتوان پنلها را
نصب ،درزگیری و برای پذیرش پوشش نهایی آماده سازی نمود.
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