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پنل های آکوستیک کلینیو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
مقدمه

در محیـط زيسـت و محیـط کار آالينده هايـی وجـود دارنـد کـه می تواننـد آسـايش و سـامت و حتـی ايمنـی افـراد را بـه مخاطـره بیندازنـد. ايـن آالينده هـا 
می تواننـد در هـوا، زمیـن و آب باشـند. آالينده هـای هـوا از نـوع فیزيکـی و شـیمیايی هسـتند. در مبحث »آلودگـی هـوا«، آالينده های فیزيکـی دارای اهمیت 

بااليـی می باشـند. کـه از " آلودگـی صوتـی" می تـوان بـه عنـوان يکـی از آالينده هـای فیزيکی يـاد کرد.
امـواج صوتـی جـزء الينفـک زندگـی انسـان و سـاير جانـداران اسـت اما همـه انواع امـواج صوتی مفیـد نیسـتند. امواجی کـه ناخواسـته، ناخوشـايند و قابلیت 
آسـیب رسـانی داشـته باشـند Noise نـام دارنـد. در اکثـر پروژه های خـاص طراحی محیط هـای آکوسـتیک از نظر ايجاد آرامـش و آسـايش از اهمیت خاصی 

برخـوردار می باشـد. چـرا کـه مواجهـه بـا آلودگـی صـدا می توانـد عاوه بـر ايجاد احسـاس عـدم آسـايش، کارايی ذهنـی را نیز تحـت تاثیر قـرار دهد.
ايـن اصـل بـا اسـتفاده از پنل های آکوسـتیک کلینیو در سـاختارهای سـقف کاذب و ديوارهای پوششـی امکان پذير می باشـد. سـوراخ های موجـود در پنل های 
کلینیـو باعـث بـه وجـود آمـدن خاصیـت جـذب صوت بـاال در آن ها می شـود. بر همین اسـاس، میزان صـدا در محیط توسـط اين نـوع پنل قابل کنتـرل بوده 
و قابلیـت آکوسـتیکی محیـط افزايـش پیـدا می کنـد. بنابرايـن، مکالمـه در محیـط قابل فهم تر می شـود. عاوه بر جـذب باالی امـواج صوتی و افزايـش قابلیت 

آکوسـتیک در فضـا، ايـن پنـل بـا طرح هـای متنـوع و قابلیت رنگ  آمیـزی باال، ظاهـری زيبا و متفـاوت را در محیط ايجـاد می کند. 
اکنـون می توانیـم بـا اسـتفاده از پنل هـای آکوسـتیکی کلینیـو کنـاف، آلودگی هـای صوتـی فضـای کار و زندگـی را کاهـش داده و محیطـی سـالم و زيبا برای 

خـود و ديگران فراهـم نمايیم.
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پنل های آکوستیک کلینیو

درصد سوراخ در صفحهنام پنل
mm ابعاد پنل

kg/m2 نوع لبهوزن
طولعرضضخامت

Alternating Circular 12/20/66R19/612/5118823768/4UFF

Random PLUS 12/2035R9/812/5120323769/3UFF

Standard Square 8/18Q19/812/5118823768/3UFF

 مشخصات پنل های آکوستیک کلینیو

Alternating Circular 12/20/66RRandom PLUS 12/20/35RStandard Square 8/18Q

 UFF لبه
پنل های آکوستیک کلینیو تولید شده با لبه UFF، در هر چهار سمت دارای لبه می باشند. 
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پنل های آکوستیک کلینیو

منظور از اليه عايق، عايق های پشم معدنی با ضخامت حداقل 50 میلی متر و چگالی حداقل 50kg/m3 می  باشد.

12/20/35 R

NRCwp

mm
125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

650.450.45

2000.500.45 (L)

4000.450.45 (L)

650.500.45 (L)0.35 0.35 0.55 0.65 0.50    0.35

2000.500.45 (L)0.40 0.35 0.50 0.60 0.55 0.45

4000.500.45 (L)0.40 0.35 0.50 0.55 0.50 0.45

0.150.300.550.550.450.35

0.400.500.600.450.350.35

0.450.550.550.450.350.35

ضریب جذب در فرکانس هاى تک هنگامى

درصد سوراخ در سطح:
%9.8

صلـهنوع پنل فا
هوایـى
از سقف
اصلــى

12/20/66 R

650.550.60

2000.650.60 (L)

4000.650.65 (L)

650.700.70

2000.700.70

4000.700.70

0.55 0.60 0.80 0.60 0.30 0.10

0.60 0.50 0.65 0.80 0.65 0.45

0.60 0.55 0.65 0.65 0.70 0.60

0.65 0.60 0.85 0.80 0.55 0.30

0.65 0.60 0.75 0.80 0.70 0.55

0.65 0.60 0.80 0.70 0.70 0.60

درصد سوراخ در سطح:
%19.6

با الیه ى فلیس در پشت پنل و بدون الیه عایق

با الیه ى فلیس در پشت پنل و با الیه عایق

با الیه ى فلیس در پشت پنل و بدون الیه عایق

با الیه ى فلیس در پشت پنل و با الیه عایق

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
اطالعات آکوستیکی پنل ها آکوستیک کلینیو
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پنل های آکوستیک کلینیو

NRCwp

mm
125
Hz

250
Hz

500
Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

ضریب جذب در فرکانس هاى تک هنگامى فاصلهنوع پنل
هوایى

از سقف
اصلى

8/18 Q

درصد سوراخ در سطح:
%19.8

650.600.60

2000.650.65

4000.650.65 (L)

650.700.75

2000.700.75

4000.700.75

0.65 0.70 0.80 0.60 0.30 0.10

0.70 0.60 0.65 0.75 0.65 0.45

0.70 0.60 0.65 0.65 0.70 0.55

0.75 0.70 0.80 0.80 0.55 0.30

0.75 0.70 0.70 0.75 0.70 0.55

0.75 0.70 0.75 0.70 0.70 0.60

با الیه ى فلیس در پشت پنل و بدون الیه عایق

با الیه ى فلیس در پشت پنل و با الیه عایق

اجزای تکمیلی ساختار 

پیـچ مخصـوص SN 3/5 x 30 جهـت اتصـال پنل هـای آکوسـتیک کلینیـو به 
زيرسـازی اسـتفاده می شود.

 Uniflott و يا TRIAS برای درزگیــری پنل ها از بتونه مخصوص درزگیــر
استفـاده   مـی شود.

منظور از اليه عايق، عايق های پشم معدنی با ضخامت حداقل 50 میلی متر و چگالی حداقل 50kg/m3 می  باشد.



6

پنل های آکوستیک کلینیو

نکته فنی: با توجه به محل نصب پیچ ها از لبه پنل، نوع پروفیل زيرسـازی جهت اجرای پنل های آکوسـتیک، CD60/27 می باشـد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
جزيیات و جدول تعیین فواصل زيرسازی در سقف کاذب کلینیو

فاصله سازه هاى پنل خور

فاصله بین آویزها

اربر
ى ب

زه ها
ه سا

فاصل

فاصله سازه های 
mmباربر

 

  mm فاصله آويزها
kN/m2 رده وزنی سقف  

حداکثر فاصله 
سازه های

mmپنل خور
 ≥ 0/15 kN/m2≥ 0/3 kN/m2

5001200950

≤297

6001150900

7001100850

8001050800

9001000800

1000950750

1100900750

1200900

رده وزنى سقف

پنل آکوستیک

پنل آکوستیک

وزن پنل آکوستیک
kN/m2kg/m2
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پنل های آکوستیک کلینیو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
نحوه چیدمان پنل های آکوستیک کلینیو

1- نصـب صفحـات بايـد از وسـط سـقف آغـاز و 
بـه حاشـیه ها و نهايـت کنج هـا ختـم شـود. بدين 
منظـور می بايسـت ابتـدا خـط وسـط سـقف را بـا 
ابزار مناسـب مشـخص کرده و رديـف اول را طبق 

شـکل مقابـل اجـرا نمود.

2- پـس از اجـرای اولیـن رديـف، عملیـات نصـب 
صفحـات از طرفیـن وسـط ترين پنـل اجـرا شـده 
در سـقف آغـاز و بـه سـمت حاشـیه سـقف ادامـه 

می يابـد.

3- پـس از اجـرای رديف هـای اول و دوم، همانند 
شـکل مقابـل عملیـات اجرا ادامـه يابد. 

در حیـن عملیـات نصـب پنل هـا، به طـور منظـم 
می بايسـت ظاهر کلی سـقف و چیدمـان صفحات، 
کنتـرل گردنـد به طوری کـه از هـم راسـتا بـودن 
طولـی و قطـری سـوراخ ها اطمینان حاصل شـود.

 Random Plus نکتـه: نیازی به کنتـرل پنل هـای
نیست.

 297 mm

وم
  د

ف
دی

ى ر
جرا

ا

فاصله سازه هاى پنل خور

پس از اجراى ردیف هاى اول و دوم

ردیف اول، آغاز نصب از وسط سقف

ف
سق

ط 
وس

وسط سقف

وم،
ف د

ردی
ى 

جرا
ا

ول
ف ا

ردی
ى 

جرا
ز ا

س ا
پ

1 2 3

9

6

7

8

13 16

14

15

12

11

10

4 5

ت قطرى
نصب پیچ جه

در وسط سوراخ ها

فاصله سازه هاى پنل خور
 

یم
ستق

ت م
جه

 

 جهت مستقیم

خط مرجــع

لبـه طولــى 1

لبـه عرضـى 2

1

2
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پنل های آکوستیک کلینیو

مراحل نصب پنل های آکوستیک کلینیو

نصـب پنل هـای آکوسـتیک از نظـر هـم راسـتايی 
سـوراخ هـای قطـری و طولـی کنتـرل گردد.

بـرای درزگیـری پنل ها، گان مخصـوص درزگیری 
را از بتونـه درزگیـر مخصـوص کلینیـو پرکـرده و 
کل فضـای داخلـی درزهـا پـر شـوند. بـه گونه ای 

کـه هوايـی درون آنهـا وجود نداشـته باشـد.

قبل از خشـک شـدن کامـل، بتونـه درزگیر اضافی 
از روی درزها برداشـته شود.

نکات مهم:

استفاده از بتونه درزگیری فوگن فولر برای درزگیری پنل های با لبه UFF مجاز نمی باشد. 	�
عملیات رنگ آمیزی پنل های آکوسـتیک توسـط غلتک رنگ آمیزی )بدون پرز( صورت پذيرد. 	�

پـس از اتمـام عملیـات درزگیـری، محـل پیچ هـا 
نیـز می بايسـت بـا بتونـه درزگیـر پوشـانده شـود. 
بهتـر اسـت بـرای ايـن کار از کاردک سـوراخدار 

اسـتفاده نمـود.

اتصـال پنل ها با اسـتفاده از پیـچ  SN 3/5 x 30  انجام 
می شـود کـه فاصله مجـاز آنهـا )مرکز بـه مرکز( در 
سـقف حداکثـر 17 سـانتی متر و در ديـوار حداکثـر 
25 سـانتی متر اسـت. هنـگام پیـچ کـردن، پنـل به 
سـمت سـازه فشـار داده شـود. نصب صفحـات بايد 
از يـک کنـج شـروع شـود و ابتـدا لبه هـای طولی و 

سـپس لبه هـای عرضـی پیچ شـوند.

پـس از اجـرای پنل هـا، کلیـه درزهـا می بايسـت 
از گردوغبـار پـاک شـوند. اگـر میـزان گردوغبار در 
حیـن اجـرای پنل ها زياد باشـد، می بايسـت قبل از 
درزگیـری، کلیـه درزهـا با پرايمر پوشـیده شـوند.

1

4

2

5

3

6
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پنل های آکوستیک کلینیو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
جزيیات اجرای پنل های آکوستیک کلینیو

در صورتی که نیاز به اجرای طرح حاشـیه پیرامون سـقف باشـد، جزيیات اجرايی زير پیشنهاد می گردد.

 CD60

100

TRIAS

250

قطعه اتصال سقفى
سوزن تنظیم ارتفاع

رکاب (چنگک)

نوار طولى پنل

نوار چسب جداکننده
و بتونه درزگیر کناف

پنل آکوستیک

پیـچ پنـل
بتونه مخصوص درزگیر

عرض پنـل

قطعه اتصال کامل

قطعه اتصال سقفى
سوزن تنظیم ارتفاع
رکاب (چنگک)

 CD60 قطعه اتصال کامل

 CD60سازه باربر

نوار طولى پنل

عامل اتصال مناسب

سازه  محافظ لبه (اختیارى)

 CD60 سازه  پنل خور

 UD28 سازه

250

 CD60سازه پنل خور
TN پیچ

نوار طولى به ضخامت mm 9/5 یا بیشتر که توسط
بتونه درزگیر به پنل آکوستیکى متصل شده باشد.

نوارچسب جداکننده + بتونه درزگیر

250

عرض پنـل

9/5

100

اتصال به ديوار بنايی با حاشـیه سـاده هم راستا با پنل آکوستیکاتصال به ديوار بنايی با حاشـیه سـاده هم راستا با پنل آکوستیک

درز انقطاع اتصال به ديوار بنايی با حاشـیه پله ای

 CD60نوار پنلسازه پنل خور
(اتصال به وسیله بتونه درزگیر) پنل آکوستیک کلینیو

a25 a

a    20 mm

25
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پنل های آکوستیک کلینیو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
استفاده از پنل های آکوستیک کلینیو در طراحی و اجرای سقف های کاذب دکوراتیو
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اطاعات 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 تاش 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 اطاعات 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 استعام است. اطاعات اين دفترچه غیر قابل تغییر مي باشد، بدين معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي هر شخص حقیقي يا حقوقي جهت اصاح، تغییر موردي يا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، 
مگر آن که تايیديه کتبي آن قبا 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.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان نلسون ماندال )آفريقا(، باالتر 
از پل میرداماد، بن بست قباديان شرقی، پاک 19 

تلفن: 88207929 
فکس مهندسي فروش: 88203315
فکس امـور مشـتريان: 88202371

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

فکس: 33583595

www.knauf.ir
info@knauf.ir


