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1- معرفی

يکـی از نقـاط ضعـف مهـم سـازه های فـوالدی، مقاومـت کـم آن هـا در برابـر حريـق بـوده، به طـوری که در زمـان کوتاهی پـس از وقـوع حريق، ممکن اسـت 
دچـار ناپايـداری و فروپاشـی کامـل شـوند. مطابـق با مقـررات و اسـتانداردها، سـازه های فوالدی بايـد برای مدت زمـان معینـی در مقابل حريق مقاوم سـازی 
شـوند. يکـی از کاربردهـای صفحـات مقـاوم در برابـر حريـق کناف )FR يـا GKF( و صفحات مقـاوم در برابر حريـق و رطوبت کناف )FM يـا GKFI(، حفاظت 
سـازه های فـوالدی از طريـق پوشـش تیرهـا و سـتون ها اسـت. در ايـن سـاختار، يـک زيرسـازی فلـزی سـبک در پیرامـون تیرهـا و سـتون ها اجـرا شـده کـه 
صفحـات گچـی بـر روی ايـن زيرسـازی نصـب می شـوند. بديـن ترتیب پوششـی از صفحـات مقـاوم در برابر حريـق، اجـزای سـازه ای را احاطه نمـوده و از اين 
طريـق سـازه در برابـر حريـق مقـاوم سـازی می شـود. بـا اسـتفاده از اين روش می توان پوشـش های بـا رده مقاومتی تـا 120 دقیقه بـرای تیرهـا و 180 دقیقه 
بـرای سـتون ها ايجـاد نمـود. مزيـت ايـن نـوع سـاختار حفاظتـی، سـرعت، سـهولت و ارزانـی آن نسـبت به سـاير روش ها )نظیـر پوشـش های بتنی( اسـت. با 
اسـتفاده از ايـن نـوع روش، نـازک کاری اجـزای سـازه ای نیـز تامین گرديـده که اين امر، صرفـه اقتصادی و تسـريع در عملیـات اجرايي را به ارمغـان می آورد.

2- اجزاي ساختار
اجزای اين ساختار، مشابه اجزای به کار رفته در ديوارهای جداکننده و سقف های کاذب يکپارچه کناف می باشد.
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3-1- محاسبه ضريب مقطع
نـرخ افزايـش درجـه حـرارت مقاطـع فـوالدی تحـت تاثیر آتش، رابطه مسـتقیم با سـطح وجـوه در معرض حريـق سـازه )U( و رابطه معکوس با سـطح مقطع 
سـازه )A( دارد. بـر ايـن اسـاس، نسـبت A/U بیانگـر میـزان مقاومـت سـازه فـوالدی در مقابـل حريـق می باشـد؛ بـا اين توضیـح که هر چـه اين عـدد بزرگتر 

باشـد، سـازه فـوالدی زودتـر گـرم شـده و بـرای حفاظـت در برابر حريـق، به ضخامت بیشـتری از پنـل گچی نیـاز خواهد داشـت و بالعکس.

نسبت A/U، ضريب مقطع نامیده می شود. جدول 3 نحوه محاسبه ضريب مقطع را برای انواع مقاطع فوالدی ارائه می دهد.

3-2- تعيين ضخامت اليه
بـرای تعییـن ضخامـت مـورد نیـاز جهـت پوشـش تیر يا سـتون، ابتدا بايد ضريب مقطع محاسـبه و سـپس کنترل شـود که کمتـر از m-1300 باشـد. جداول 
1 و 2 ضخامـت اليـه پوششـی مـورد نیـاز بـرای حفاظت در برابـر حريق با رده هـای مختلف را ارائه می دهد. توجه شـود کـه ضخامت به دسـت آمده، ضخامت 

کل اليه هـای پوششـی بـوده و می تـوان بـا ترکیبـات مختلفی از پنل هـای گچی بـه ضخامت مورد نظر دسـت يافت.

تذکر مهم: جداول 1 و 2 صرفا برای مقاطع فوالدی با U/A≥ 300 m -1 معتبر می باشند.

مثـال: تعییـن ضخامـت پوشـش الزم جهـت حفاظـت يـک تیر فـوالدی در برابر حريـق برای مدت دو سـاعت. تیـر مذکور از سـه طرف در معـرض آتش بوده 
و ابعـاد آن به شـرح زير اسـت:

�	28 cm :عمق جان
�	15 cm:عرض بال
�	1 cm:ضخامت

محاسبه و کنترل ضريب مقطع:

 ok129 ≥ 300m-1 ×100≅2×30+15×100=2h+w
)1×15( × 2+ )1×28(A

با مراجعه به جدول 1، ضخامت الزم جهت اين پوشش محافظ 39/5 میلیمتر استخراج می شود. بنابراين می توان از دو اليه پنل گچی 15میلیمتری به اضافه 
يک اليه پنل گچی 9/5 میلیمتری )9/5+15×2 م.م( يا يک اليه پنل گچی 15میلیمتری به اضافه دو اليه پنل گچی 12/5 میلیمتری )12/5×2+15م.م( از 

نوع FR يا FM استفاده نمود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3- تعيين اليه گذاری 
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4-1- پوشش تيرهای فوالدی

اجرای زيرسازی فلزی
دو رديـف سـازه UW، U، UD يـا L در طرفیـن بـال فوقانـی تیـر بـه وسـیله عامـل اتصـال مناسـب )نظیـر مهـار چکشـی کناف( به سـقف اصلـی متصل 	�

می شـوند. عوامـل اتصـال مـورد اسـتفاده بايـد بـه فواصـل حداکثـر 60 سـانتیمتر اجـرا شـوند. توجه شـود که فاصلـه اولیـن عامل اتصـال از انتهای سـازه 
نبايد از 10 سـانتیمتر بیشـتر باشـد.

سـازه های CW، C، CD يـا F در فواصـل 60 سـانتیمتر در درون سـازه های فوقانـی قـرار گرفتـه و بـه وسـیله پانـچ، پـرچ يـا پیـچ LB بـه آن هـا متصـل 	�
می گردنـد. 

�	 CW، C، به سـازه های LB در طرفیـن بـال تحتانـی تیـر )بـه موازات سـازه های فوقانی( به وسـیله پانـچ، پرچ يا پیـچ L يـا UW، U، UD دو رديـف سـازه
CD يـا F متصل می شـوند.

نکات فنی: 
در اجـرای پوشـش های تیـر بـا عمـق جـان کمتـر از 60 سـانتیمتر و عـرض بـال کمتـر از 50 سـانتیمتر، سـازه گـذاری الزم نبـوده مگـر آن که بـه لحاظ 	�

اجرايـی ضرورت داشـته باشـد.
اتصاالت ايجاد شده با پانچ موقت بوده و در زمان نصب صفحات، بايد اتصال میان سازه ها توسط پیچ TB کامل شود. 	�

نصب صفحات
در اين بخش صرفا به برخی از اصول نصب صفحات روکش دار گچي اشاره شده است*.

پوشـش کاری بـا اسـتفاده از صفحـات مقـاوم در برابـر حريق کناف )FR يـا GKF( و يا صفحات مقـاوم در برابر حريـق و رطوبت کناف )FM يـا GKFI( انجام 	�
می شود.

اتصـال صفحـات گچـي بـه زيرسـازي، بـه وسـیله پیـچ TN و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابـل تنظیم صـورت مي گیرد. پیچ مـورد مصرف بـراي نصب 	�
پنـل بايـد بـه نحـوي انتخـاب شـود که پـس از عبـور از اليه هاي پوششـي، حداقـل 10 میلیمتـر در سـازه زيرين نیز نفـوذ کند.

فاصله مجاز اجراي پیچ ها حداکثر 20 سانتیمتر مي باشد.	�
 

نکات فنی:
در سـاختارهاي تـک اليـه، از يـک قطعـه صفحـه گچی )بـا ضخامت معادل اليه پوششـی( بـه عرض حداقل 18 سـانتیمتر، برای پشـتیبانی و پوشـش درز 	�

میـان صفحـات اسـتفاده می شـود. ايـن قطعـه بـا اسـتفاده از يـک اليـه نازک بتونـه درزگیـر کناف )فوگـن فولـر( و به وسـیله ماله شـانه ای اجرا می شـود. 
همچنیـن می تـوان از يـک قطعـه سـازه برای پشـتیبانی و پوشـش درز میـان صفحات اسـتفاده نمود.

در سـاختارهای چنـد اليـه بايـد بـه محـل اجـرای پیچ هـا توجـه نمـود. پیچ هـا در اليه هـای پوششـی فوقانی بايـد فاصله کافـی با پیچ هـای اجرا شـده در 	�
اليه هـای تحتانـی داشـته باشـند، بـه نحـوی کـه دو عامـل اتصـال در نزديکی يکديگـر قـرار نگیرند. عـدم رعايـت جزئیات اخیـر موجب تضعیـف مقاومت 

سـاختار در برابـر حريق خواهد شـد.
رعايـت اصـول حصیرچینـي در اجـرای اليه هـای پوششـی )در 	�

سـاختارهای تـک اليـه و چنـد اليـه( الزامـی اسـت.
در کنج هـا، صفحـات بايـد مطابـق جزئیـات بـه صورتـی نصـب 	�

شـوند کـه درز ممتـد ايجـاد نشـود.

* جهت کسب اطالعات تکمیلی، به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگیري و آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4- روش اجرا 
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استقرار سازه فوقانی

1

اتصال سازه های قائم به سازه فوقانی )با استفاده از پانچ(

4

اتصال سازه تحتانی به سازه های قائم 

7

اتصال سازه فوقانی به سقف اصلی

2

سازه های فوقانی و قائم تکمیل شده

5

زيرسازی تکمیل شده

8

اجرای سازه های قائم 

3

استقرار سازه تحتانی 

6

اجرای پنل تحتانی

9
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زيرسازی کالف شده توسط پنل تحتانی

10

استقرار پنل پشت بند درز

13

ادامه پوشش کاری

16

اجرای پنل جانبی

11

اتصال پنل پشت بند درز به پنل جانبی

14

تکمیل پوشش کاری

17

اجرای فوگن فولر بر روی نیمی از پنل پشت بند درز )با 
استفاده از ماله دندانه دار(

12

اجرای فوگن فولر بر روی نیمه ديگر پنل پشت بند درز  
)پس از خشک شدن فوگن فولر نیمه اول(

15

پوشش محافظ تیر تکمیل شده

18
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4-2- پوشش ستون های فوالدی

اجرای زيرسازی فلزی: پوشش چهار طرفه
رانرها در پیرامون ستون و در کف و سقف به وسیله عامل اتصال مناسب )نظیر پیچ و رول پالگ( اجرا می شوند.	�
استادها در درون رانرهای کف و سقف قرار می گیرند.	�

اجرای زيرسازی فلزی: پوشش سه طرفه
مراحـل نصـب ماننـد حالـت چهـار طرفـه اسـت با ايـن تفاوت کـه در محل اتصـال به ديوار، اسـتادها به وسـیله عامـل اتصال مناسـب و در فواصـل حداکثر 

60 سـانتیمتر، بـه ديوار متصل می شـوند.

نکتـه فنـی: حداکثـر ارتفـاع آزاد )مهـار نشـده( اسـتادها 3 متـر می باشـد. در صورتـی کـه ارتفاع سـتون بیـش از 3 متر باشـد، تعبیـه تکیه گاه هـای کمکی 
)نظیـر نبشـی نـورد گـرم( در ارتفـاع سـتون و اتصـال رانرها به آن هـا الزم خواهـد بود.

 
نصب صفحات

در اين بخش صرفا به برخی از اصول نصب صفحات روکش دار گچي اشاره شده است*.
�	 )GKFI يا FM( و يا صفحـات مقـاوم در برابر حريـق و رطوبت کنـاف )GKF يـا FR( پوشـش کاری بـا اسـتفاده از صفحـات مقـاوم در برابـر حريـق کنـاف

می شـود. انجام 
اتصـال صفحـات گچـي بـه زيرسـازي، بـه وسـیله پیچ TN و با اسـتفاده از دسـتگاه پیـچ زن قابـل تنظیم صورت مـي گیرد. پیـچ مورد مصرف بـراي نصب 	�

پنـل بايـد بـه نحـوي انتخاب شـود کـه پس از عبـور از اليه هـاي پوششـي، حداقـل 10 میلیمتر در سـازه زيرين نیز نفـوذ کند.
فاصله مجاز اجراي پیچ ها حداکثر 15 سانتیمتر مي باشد.	�

نکات فنی:
در کلیـه سـاختارها )تـک اليـه و چنـد اليه(، از يک قطعه سـازه برای پشـتیبانی و پوشـش درز میان صفحات در اليه اول اسـتفاده می شـود. در اين صورت 	�

توصیـه می شـود کـه انتهـای سـازه پشـتیبان مذکـور به صورت زبانه بريده شـده، به نحوی که سـازه پشـتیبان تـا روی زيرسـازی اصلی امتـداد يابد )بدين 
ترتیـب درز به طور کامل پوشـانده می شـود(.

در سـاختارهای چنـد اليـه بايـد بـه محـل اجـرای پیچ هـا توجـه نمـود. پیچ هـا در اليه هـای پوششـی فوقانی بايـد فاصله کافـی با پیچ هـای اجرا شـده در 	�
اليه هـای تحتانـی داشـته باشـند، بـه نحـوی کـه دو عامـل اتصـال در نزديکی يکديگـر قـرار نگیرند. عـدم رعايـت جزئیات اخیـر موجب تضعیـف مقاومت 

سـاختار در برابـر حريق خواهد شـد.
رعايت اصول حصیرچیني در اجرای اليه های پوششی )در ساختارهای تک اليه و چند اليه( الزامی است.	�
در کنج ها، صفحات بايد مطابق جزئیات به صورتی نصب شوند که درز ممتد ايجاد نشود.	�

* جهت کسب اطالعات تکمیلی، به دفترچه »دستور العمل برش، نصب، درزگیري و آماده سازي صفحات روکش دار گچي« رجوع شود.
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پوشش های محافظ تير و ستون کناف 
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پوشش های محافظ تير و ستون کناف 
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پوشش های محافظ تير و ستون کناف 
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پوشش های محافظ تير و ستون کناف 

استقرار رانرها

1

زيرسازی تکمیل شده

4

استقرار سازه پشت بند درز )ما بین اليه پوششی و زيرسازی(

7

اتصال رانرها

2

اجرای پنل های اليه اول

5

ايجاد اتصال میان سازه پشت بند درز و پنل

8

استقرار استادها در رانرهای کف و سقف

3

برش سازه پشت بند درز )به صورت زبانه(

6

تکمیل پوشش کاری اليه اول

9
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پوشش های محافظ تير و ستون کناف 

4-3- درزگيری
در سـاختارهای دارای کـد حريـق، درزگیـری بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. کلیـه منافـذ و راه هـای عبـور آتـش بايـد بـه طـور کامـل پـر شـوند، به نحـوی که 
سـاختاری نفـوذ ناپذيـر و يکپارچـه حاصـل شـود )سـاختار بايـد کامـال آتـش بند شـود(. در اين راسـتا، درزهـای میـان صفحات و محـل نفوذ پیچ هـا اهمیت 
ويـژه داشـته و درزهـا و سـر پیچ هـا )در کلیـه اليـه هـا؛ زيريـن و روئیـن( بايـد بـا بتونـه درزگیـر کناف کامـال پر شـوند. همچنیـن، محـل اتصال سـاختار به 

سـقف، کـف و يـا عناصـر پیرامونـی نیـز بايـد بـا بتونـه درزگیر کنـاف کامال پر شـود.

4-4- گچ پوششی
در ساختارهای دارای کد حريق، اجرای اليه گچ پوششی کناف به ضخامت حداقل 2 میلیمتر بر کل سطح صفحات توصیه می شود.

4-5- سازه محافظ کنج
بـرای محافظـت از کنج هـا در برابـر ضربـه و جلوگیـری از آسـیب ديدگـی اليه هـای حفاظتـی، اجـرای سـازه محافـظ گوشـه فلـزی در سـاختارهای پوششـی 

سـتون ها توصیـه می گـردد.

4-6- اتصال ديوار خشک به پوشش محافظ تير
در صورتـی کـه کـد حريـق پوشـش محافـظ تیـر برابـر بـا کد حريـق ديوار متصل شـونده باشـد، اتصـال میان ايـن دو سـاختار به صـورت معمـول )ثابت( 	�

انجام می شـود. 
در صورتـی کـه کـد حريـق پوشـش محافـظ تیـر بیـش از کـد حريـق ديوار متصل شـونده باشـد، اتصـال میـان اين دو سـاختار به صـورت کشـويي لغزان 	�

اجرا می شـود.

نکته فنی: توجه شود که در هر دو حالت فوق الذکر، صفحات پوششی ديوار به رانر فوقانی ديوار پیچ نمی شوند.

اجرای پنل های اليه دوم

10

تکمیل پوشش کاری اليه دوم

11

پوشش محافظ ستون تکمیل شده

12



16

پوشش های محافظ تير و ستون کناف 

 ( )          

 ( )          TN 
(         )

     
TN 
(       )

FM  FR 

L  UD ،U ،UW     

FM  FR 

   (       )
(  )

F  CD ،C ،CW       
.  500   

(          )

 F  CD ،C ،CW      
 .  600   
 (          )   

a = 10-20 mm

20
≥ 

a
20

a
a

≥
≥

TN 
(         )
FM  FR 

L  UD ،U ،UW     

FM  FR 

   (       )
 (  )

F  CD ،C ،CW       
.  500   

(          )

 F  CD ،C ،CW      
 .  600   
 (          )   



17

پوشش های محافظ تير و ستون کناف 

4-7- اتصال ديوار خشک به پوشش محافظ ستون
اتصال ديوارهای خشک به پوشش های محافظ ستون مجاز است.

ــه پوشـــش محــافظ ســـتون  ب ــوار خشک     ــال دی اتصـ

TN ــچ ــیرپیـ ــه درزگـ نــوار و بتونــ

مهار جمع شــونده فلـــزي
ــیر ــه درزگـ نــوار و بتونــ
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پوشش های محافظ تير و ستون کناف 

ايـن بخـش ارائـه کننـده اطالعاتـی جهـت انتخـاب صحیـح سـاختار، بـرای پاسـخ گويی بـه عملکردهـای مورد نظـر طـراح می باشـد. توضیح اين که شـرکت 
کنـاف يـک تولیـد کننـده بـوده و خـود را مکلـف می دانـد که اطالعـات عملکـردی و اجرايی سـاختارهای خـود را در اختیـار پروژه ها قـرار دهد. بديهی اسـت 
کـه مشـاور طـرح، بـر اسـاس مقـررات ملـی و يا بیـن المللی سـاختمانی و با در نظـر گرفتـن الزامات طرح، نسـبت بـه »انتخاب سـاختار« اقـدام می نمايد. در 
ايـن راسـتا، دايـره پشـتیبانی فنـی شـرکت کناف ايـران آمادگـی کامل دارد تـا بـرای عملکردهای خـاص، مشـاوره های الزم را به طراحـان محتـرم ارائه دهد.

تذکـر مهـم: سـاختارهاي داراي کـد حريـق داراي ضوابـط و جزئیات ويژه هسـتند؛ لذا بـراي اسـتفاده از اين نـوع سـاختارها در پروژه ها، هماهنگـي با دايره 
پشـتیباني فنـي شـرکت کناف ايـران قويا توصیه مي شـود.

جدول 1: حداقل ضخامت اليه پوششی برای حفاظت تيرهای فوالدی در برابر حريق*

ضخامت اليه پوششیکد حريق
GKF (FR)

[mm]

U/A

[m-1]

F3012/5

300 ≥
F6012/5+9/5

F902×15

F1202×15+9/5

جدول 2: حداقل ضخامت اليه پوششی برای حفاظت ستون های فوالدی در برابر حريق*

ضخامت اليه پوششیکد حريق
GKF (FR)

[mm]

U/A

[m-1]

F3012/5

300 ≥

F6012/5+9/5

F903×15

F1204×15

F1805×15

DIN 4102-4 بر اساس *

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

5- اطالعات عملکردي ساختارها
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پوشش های محافظ تير و ستون کناف 

جدول 3: ضريب مقطع برای انواع مقاطع فوالدی

ساختار
cm به t و h ،w

cm2 به )A( سطح مقطع

وجوه
در معرض

حريق

U/A

[m-1]

ساختار
cm به t و h ،w

cm2 به )A( سطح مقطع

وجوه
در معرض

حريق

U/A

[m-1]

تسمه

4 طرفه
200

t

تیر يا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A t

A

w

h

بال

4 طرفه
200

t

تیر يا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A t

h

w

A

بال

3 طرفه
100

t

تیر يا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A

t
t

   

hA

w

نبشی

4 طرفه
200

t

تیر يا ستون

100×4 طرفه
2h+2w

A
t tw

hA

نبشی

100×4 طرفه
2h+2w

A

تیر

100×3 طرفه
2h+w

A
A

h w

w

hA

نبشی دوتايی

100×4 طرفه
2h+2w

A

تیر

100×3 طرفه
2h+w

A

w

hA

w

hA

مقاطع توخالی )قوطی / لوله(

4 طرفه

100

t

تیر

100×3 طرفه
2h+w

A

t

w

A w

w

hA

×100
4w

A
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پوشش های محافظ تير و ستون کناف 

مشـاوره در انتخاب سـاختار: 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.

اجـرای دوره هـای آموزشـی*: 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:

تعـداد روزنــام دورهتعـداد 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 هــای تخصصی: آکواپنــل، ای.ام.اف، گاردکس، کلینیو، 3دکوراتیو
ورمی پالستر، هراديزاين

هر محصول
 1 روز

-دوره فراگیر5دوره تکمیلی

بازرسـی فنـی پروژه هـا: 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 

پاسـخگويی بـه اسـتعالم های فنـی: 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.

نکات مهم:
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.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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.

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


