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 برش با استفاده از دستگاه هاي برش طولي و برش قرقره ای.۳.1
بـا اسـتفاده از ایـن ابـزار، مي تـوان برش هایـي بـه عـرض 5 تا 60 سـانتی متر اجـرا نمود. ایـن ابزار امـکان برش صفحـات گچي را بـه صورت نوارهـاي باریک 
فراهـم مي کنـد، کـه ایـن عمل با تیغ برش بسـیار دشـوار مي باشـد. مزیـت اصلي اسـتفاده از این ابزار، افزایش سـرعت کار )بـه ویژه در سـري کاري( و امکان 
بـرش صفحـات بـه وسـیله یـک نفـر مي باشـد. در ایـن روش بـه دلیل ایجاد شـیار در دو سـمت پنـل، کیفیت بـرش افزایـش یافته و لبـة برش خـورده کاماًل 

گونیـا خواهـد بـود. با دسـتگاه بـرش قرقـره اي، مي تـوان برش هاي مـوج دار )با عرض کـم( نیز اجـرا نمود.

برش پنل با دستگاه برش طولی

1

شکستن پنل در محل برش

2

 برش صفحات روکش دار گچي. 1
 برش با استفاده از تیغ برش  و شمشه خط کشي.1.1

� محل برش بر روي صفحه گچي مشخص و به وسیله تیغ برش یک شیار به عمق حدود 2 میلی متر ایجاد 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 بریده مي شود.	

ایجاد شیار )برش کاغذ روکش( بر روی پنل

1

شکستن پنل در محل برش

2

برش کاغذ روکش پشت پنل

3

 برش با استفاده از اره دستي.۲.1
هنگامـي کـه بـرش بـه یکـی از صورت هـای زیـر مـد نظـر باشـد، از اره دسـتی )چـوب بـر( اسـتفاده 

می شـود:
� برش نوارهای با عرض کمتر از 5 سانتی متر. 	
� برش به صورت »L« یا »C« شکل.	
� بـرش صفحـات مرکـب )صفحـات مرکـب، پنل هـاي گچي هسـتند که سـطح پشـت آن ها توسـط 	

یـک الیـه عایـق پشـم معدنی یا پلـي اسـتایرن پوشـیده شـده اند)(.

برش پنل با اره دستی

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

برش صفحات روکش دار گچي
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برش پنل با دستگاه برش قرقره ای

1

اجرای برش موج دار با دستگاه برش قرقره ای

1

شکستن پنل در محل برش

2

جداکردن پنل از محل برش

2

 اجراي پخ و پرداخت لبه هاي برش خورده.۴.1
تمامـــي لبه هـــاي برش خـــورده حتمـــاً بایـــد قبـــل از نصـــب، پـــخ خـــورده و پرداخـــت شـــوند. 
ـــت  ـــه کیفی ـــوده، در نتیج ـــل نم ـــري را مخت ـــات درزگی ـــل، عملی ـــل ذی ـــک از مراح ـــر ی ـــذف ه ح

ـــت: ـــد یاف ـــش خواه ـــي کاه نهای

� لبه به وسیله رنده یکنواخت مي شود. 	
� با استفاده از پخ زن، لبه پخ زده مي شود.	
� بـه وسـیله سـاب مالـه اي، هر دو وجـه عمودي و مایـل لبة پخ خـورده پرداخت و کاغذهـای اضافه 	

نیز برداشـته مي شـود. 

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 مایل لبه پخ خورده با ساب ماله ای

4

دسـتگاه بـرش قرقـره ای: جهــت بـرش پنــل بـه صــورت 
نــواری و سـری کــاری بــا سـرعــت اجــرای بـاال

برش صفحات روکش دار گچي
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برش صفحات روکش دار گچي

اجرای پخ با تیغ برش تصویر اجرا شده یک درز با دولبه پخ خوردهاجرای پخ بر روی پنل نصب شده مجاز نمی باشد

45

4mm 4mm

2mm

روش نادرست نصب پنل در محل بازشویک درز با دولبه پخ خورده روش صحیح نصب پنل در محل بازشو

نکات
فنی

� در هنـگام بـرش پنـل، کاغذ روکـش )در لبه هـا( نباید 	
آسـیب ببینـد. عـدم توجـه بـه ایـن موضـوع، عملیـات 

درزگیـري را دچـار مشـکل خواهـد نمـود.
� دستگاه پخ زن داراي دو زاویه 22/5 و 45 درجه مي باشد. 	

 9/5 تا  ضخامت  با  صفحات  براي  درجه   22/5 زاویه  از 
از زاویه 45 درجه براي صفحات با ضخامت  میلی متر و 
12/5 میلی متر و بیشتر، تا 18 میلی متر استفاده مي شود.

� براي سهولت، سرعت و ارتقا کیفیت اجراي پخ، توصیه 	
مي شود که صفحات گچي بر روي میز کار قرار داده شده 

یا عملیات بر روي پالت بسته بندي انجام گردد.
� به طور کلي استفاده از تیغ برش براي پخ زدن صفحات 	

گچي توصیه نمي شود؛ زیرا مهارت نصاب در کیفیت پخ 
اجرا شده تاثیر زیادي خواهد داشت. چنانچه عرض پنل 
از  استفاده  که  باریک(  نوار  )یک  باشد  کم  اندازه اي  به 
دستگاه پخ زن میسر نباشد، در چنین مواردي ناگزیر به 
وسیله تیغ برش، پخ اجرا مي شود. براي این منظور، ابتدا 
روي صفحه گچي و به فاصله 4 میلی متر از لبه، یک خط 
ترسیم شده و سپس به وسیله تیغ برش، پخي یکنواخت 

با زاویه 45 درجه اجرا مي شود.

� چنانچـــه لبه هـــاي پنل هـــای نصـــب شـــده پـــخ خـــورده 	
ـــرش  ـــغ ب ـــیله تی ـــه وس ـــا ب ـــر روي آن ه ـــخ ب ـــراي پ ـــند، اج نباش
مجـــاز نمي باشـــد؛ زیـــرا نـــوک تیـــغ بـــه پنـــل مجـــاور آســـیب 

خواهـــد رســـاند. 
� ــر و 	 ــاور 2 میلی متـ ــة مجـ ــان دو صفحـ ــة درز میـ ــد فاصلـ بایـ

پهنـــاي هـــر یـــک از پخ هـــا در دو لبـــة مجـــاور 4 میلی متـــر 
باشـــد.

� ـــي 	 ـــن معن ـــند؛ بدی ـــس باش ـــد متجان ـــاور بای ـــة مج ـــواره دو لب هم
ــاورت یـــک لبـــة  کـــه چنانچـــه یـــک لبـــة کارخانـــه اي در مجـ
برش خـــورده قـــرار گیـــرد، ناگزیـــر لبـــة کارخانـــه اي نیـــز بایـــد 
ـــر روي آن  ـــت ب ـــي و پرداخ ـــخ زن ـــل پ ـــه مراح ـــورد و کلی ـــرش بخ ب

انجـــام شـــود.
� ـــه صـــورت »L« شـــکل 	 ـــد صفحـــات گچـــي ب ـــا، بای در محـــل دره

ــش  ــای آتـ ــرق و جعبه هـ ــاي بـ ــا، تابلوهـ ــل پنجره هـ و در محـ
ـــب  ـــن ترتی ـــوند. بدی ـــده ش ـــکل بری ـــورت »C« ش ـــه ص ـــاني، ب نش
پـــس از نصـــب پنـــل، درز ممتـــد در امتـــداد قائـــم چهارچـــوب 
ــر  ــات اخیـ ــه جزئیـ ــي کـ ــود. در صورتـ ــاد نمی شـ ــو ایجـ بازشـ
ـــد  ـــاد خواه ـــرک ایج ـــم ت ـــای قائ ـــداد درزه ـــود، در امت ـــت نش رعای

ـــد. ش
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 نصب صفحات روکش دار گچي. ۲
 روش اجرا.1.۲
� در ساختارهای دیوار، می توان صفحات گچي را با استفاده از جک نگهدارنده ی 	

پنل بر روي زیرسازي تکیه داد. مزیت اصلي استفاده از جک در نصب صفحات 
گچي، پیچ کاری توسط یک نفر )بدون نیروي کمکي( مي باشد.

� در سـاختارهای سـقف، می تـوان صفحـات گچـي را با اسـتفاده از باالبر 	
نگهدارنـدة پنـل بر روي زیرسـازي قـرار داد.

� بـراي دسـتیابي بـه حداکثر اسـتحکام در سـاختارهای دیـوار )به جهت 	
بیشـتر بـودن مقاومـت خمشـی در طـول نسـبت بـه عـرض در پنل های 
گچـی(، بایـد صفحـات گچـی بـه صـورت قائـم نصـب شـوند )راسـتاي 

طولـي پنـل، هـم راسـتاي اسـتاد اجرا شـود(.
� بـراي دسـتیابي بـه حداکثـر اسـتحکام در سـاختارهای سـقف، بایـد 	

صفحـات گچـي بـه صـورت عرضي نصب شـوند )راسـتاي طولـي پنل ها، 
ایـن حالـت،  اجـرا شـود(. در  بـر راسـتاي سـازه هاي پنل خـور  عمـود 
لبه هـاي برش خـورده در محـل سـازه هاي پنل خـور قـرار می گیرنـد )بـه 
عنـوان یـک قاعـده همیشـگي در سـقف هاي کاذب، همـواره یـک سـازه 

بایـد لبـه برش خـورده پنـل را پشـتیباني نمایـد(.
� در کلیـه سـاختارهاي دیوار و سـقف )تک الیه و چند الیـه( پنل ها باید 	

به صـورت حصیرچین اجرا شـوند. 
� فاصلـه دو درز افقی در زمان حصیرچینی در سـاختارهای دیوار )تک الیه( 	

حداقـل 40 سـانتی متر درنظـر گرفته شـود. در سـاختارهای چنـد الیه این 
فاصلـه حداکثـر می تواند تا 20 سـانتی متر کاهـش یابد. 

� در ساختارهای سقف کاذب به جهت کاهش مصرف زیرسازی، فاصله دو درز 	
نباید کمتر از 50 سانتی متر باشد. )توصیه می شود مضربی از عدد 50 باشد(.

� عدم رعایت اصول حصیرچینی و امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر، 	
موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می شود.

� بـراي حصـول اطمینـان از نفـوذ بتونـه، الزم اسـت درزي بـه انـدازه 2 	
میلی متـر میـان دو صفحـة مجـاور در نظـر گرفتـه شـود بـه نحـوي کـه 

سـازه زیریـن قابـل رؤیت باشـد.
� اتصال صفحات گچي به زیرسازي، به وسیله پیچ مخصوص و با استفاده از 	

دستگاه پیچ زن قابل تنظیم صورت مي گیرد.

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

جزئیات حصیرچینی الیه های پوششی دیوار

جزئیات حصیرچینی الیه های پوششی سقف

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

12001200
پنـــل عرض    

ــه اول پنـــل الی پنـــل دوم ــه  الی
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نصب صفحات روکش دار گچي

 فواصل مجاز.۲.۲
� ـــي 	 ـــش دار گچ ـــات روک ـــر روي صفح ـــا ب ـــراي پیچ ه ـــاز اج ـــه مج فاصل

ــاختارهاي  ــد. در سـ ــانتی متر مي باشـ ــقف 17 سـ ــاختارهاي سـ در سـ
ـــن(  ـــه زیری ـــه اول )الی ـــا در الی ـــراي پیچ ه ـــاز اج ـــه مج ـــه، فاصل دو الی
ــش  ــانتی متر( افزایـ ــر )50 سـ ــه برابـ ــا سـ ــر تـ ــوان حداکثـ را مي تـ
داد، مشـــروط بـــر ایـــن کـــه الیـــه دوم )الیـــه پوششـــي نهایـــي( در 
ـــت  ـــا ضخام ـــات ب ـــا صفح ـــراي پوشـــش کاری ب ـــود. ب ـــان روز نصـــب ش هم
ــوان  ــه اول را مي تـ ــا در الیـ ــراي پیچ هـ ــتر، اجـ ــر و بیشـ 20 میلی متـ

حداکثـــر تـــا دو برابـــر )30 ســـانتی متر( افزایـــش داد.

ساختار
سقف کاذب

اليه اول*
عرض پنل**

]mm[

اليه دوم
عرض پنل

]mm[

12006001200600

--170150تک الیه

500300170150دو الیه

* در ساختارهای چندالیه، منظور از الیه اول، الیه زیرین می باشد.
** پنل های با ضخامت 9/5 تا 18 میلی متر با عرض 1200 و پنل های با ضخامت 20 و 25 میلی متر با عرض 600 میلی متر به بازار عرضه می گردد.

15 mm15 mm

فواصل مجاز پیچ از لبه های کارخانه ای و برش خورده

� فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پیچ هـــا بـــر روي صفحـــات گچـــي در 	
ســـاختارهاي دیـــوار 25 ســـانتی متر مي باشـــد. در ســـاختارهاي 
دو الیـــه، فاصلـــه مجـــاز اجـــراي پیچ هـــا در الیـــه اول را مي تـــوان 
ـــر  ـــروط ب ـــش داد. مش ـــانتی متر( افزای ـــر )75 س ـــه براب ـــا س ـــر ت حداکث
اینکـــه الیـــه دوم )الیـــه پوشـــش نهایـــی( در همـــان روز نصـــب گـــردد. در 
ـــتر،  ـــر و بیش ـــت 20 میلی مت ـــا ضخام ـــات ب ـــتفاده از صفح ـــورت اس ص
ـــانتی متر و در  ـــن 60 س ـــه زیری ـــا در الی ـــرای پیچ ه ـــاز اج ـــه مج فاصل

ــد. ــانتی متر می باشـ ــی 20 سـ ــه نهایـ الیـ

� ـــاختارهاي 	 ـــي س ـــاي بیرون ـــه کنج ه ـــا در لب ـــه مجـــاز اجـــراي پیچ ه فاصل
ـــانتی متر  ـــه، 20 س ـــوار زمین ـــتقل از دی ـــازه مس ـــا س ـــي ب ـــوار پوشش دی

مي باشـــد.
� فاصله مجاز پیچ از لبه پنل، 15 میلی متر مي باشد.	

ساختار
ديوار جداکننده

اليه اول*
عرض پنل**

]mm[

اليه دوم
عرض پنل

]mm[

اليه سوم
عرض پنل

]mm[

1200 60012006001200600

----250200تک الیه

--750600250200دو الیه

750600500300250200سه الیه

* در ساختارهای چندالیه، منظور از الیه اول، الیه زیرین می باشد.
** پنل های با ضخامت 9/5 تا 18 میلی متر با عرض 1200 و پنل های با ضخامت 20 و 25 میلی متر با عرض 600 میلی متر به بازار عرضه می گردد.

جدول ۲-1: فواصل مجاز اجرای پیچ در سقف

جدول ۲-۲: فواصل مجاز اجرای پیچ در دیوارها
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 نکات فني*.۳.۲
� هرگـز از پیچ هـاي خـودکار معمولي براي نصب صفحات گچي اسـتفاده 	

نشود.
� هرگز از دریل براي پیچ زنی استفاده نشود.	
� میـزان نفـوذ پیـچ بایـد بـه اندازه اي باشـد که سـر پیچ، هم سـطح پنل 	

تمـام شـود؛ زیـرا بیـرون زدگـي سـر پیـچ، عملیـات درزگیـري را دچـار 
مشـکل مي نمایـد. 

� پیـچ بایـد بـه نحـوي اجرا شـود کـه کاغـذ روکش پنـل را بـرش ندهد 	
)یعنـي بیـش از حـد نفـوذ نکنـد(؛ زیـرا ایـن الیه بـه صورت واشـر عمل 
نمـوده و بـا بـرش آن، احتمـال جـدا شـدن پنـل از سـازه وجـود خواهد 

داشت.
� پیـچ بایـد عمـود بر سـطح پنل اجرا شـود؛ زیـرا در صورتي کـه پیچ به 	

صـورت مایـل اجرا شـود، کاغـذ روکش پنل آسـیب خواهـد دید.
� پیـچ مـورد مصـرف بـراي نصـب پنـل باید بـه نحـوي انتخاب شـود که 	

پـس از عبـور از الیه هـاي پوششـي، حداقل 10 میلی متر در سـازه زیرین 
نیـز نفـوذ کنـد. به عنـوان مثـال چنانچـه الیه هاي پوششـي متشـکل از 
دو عـدد پنـل 12/5 میلی متـري باشـد، بـراي الیـه اول پیچـي بـا طـول 
25 میلی متـر و بـراي الیـه دوم پیچـي بـا طـول 35 میلی متـر مناسـب 

بود. خواهـد 
� بـراي اتصـال پنـل بـه سـازه هاي بـا ضخامـت 0/7 میلی متـر و کمتـر، 	

هرگـز از پیچ هـاي سـرمته دار اسـتفاده نشـود؛ زیـرا اسـتفاده از چنیـن 
پیچ هایـي موجـب بـراده بـرداري در ورق سـازه شـده، در نتیجـه اتصـال 

مناسـب ایجـاد نمي گـردد.
� بـراي اتصـال دو سـازه بـه یکدیگـر، هرگـز از پیچ هـاي اتصـال پنـل به 	

سـازه اسـتفاده نشـود؛ زیـرا شـکل هندسـی سـر و رزوه هـاي ایـن نـوع 
پیچ هـا بـا پیچ هـاي اتصـال سـازه بـه سـازه متفـاوت بـوده، در نتیجـه 

اتصـال مناسـب ایجـاد نمي گـردد.
� در سـاختارهای چنـد الیـه اي کـه داراي عملکـرد صوتـي و یـا داراي 	

کـد حریـق مي باشـند، درزگیـري الیه هـای زیریـن بـا بتونـه درزگیـر 
الزامـي اسـت. اسـتفاده از نـوار درزگیر بـراي درزگیري الیه هـاي زیرین 

ضــرورت ندارد.
* براي استفاده از پنل هاي با ضخامت 9/5 میلی متر و کمتر )که به طور کلي در ساختارهاي 

تزئیني کاربرد دارند(، با دایره پشتیباني فني شرکت تماس حاصل شود.

اجرای صحیح پیچ
)کاغذ و روکش به صورت واشر درآمده است(

اجرای نادرست پیچ
)کاغذ روکش آسیب دیده است(

پیچی که به صورت مایل اجرا شده و به کاغذ روکش پنل 
آسیب رسانده است

� اسـتفاده بیـش از حـد از ضایعـات پنـل مجـاز نمي باشـد؛ زیـرا موجب 	
توصیـه  همچنیـن  مي شـود.  کار  کیفیـت  نـزول  و  سـاختار  تضعیـف 
می شـود کـه ضایعـات پنل بـه صـورت متمرکز اسـتفاده نشـود و در کل 

سـطح کار پخـش گـردد.
� ــوار 	 ــاع دی ــا ارتف ــب ب ــد متناس ــات بای ــدازه صفح ــکان، ان ــي االم حت

ــی در  ــاه، درز افق انتخــاب شــود. در صــورت اســتفاده از صفحــات کوت
ــه،  ــک الی ــوار ت ــاختارهاي دی ــه در س ــده ک ــاد ش ــی ایج ــه پوشش الی
اجــراي ســازه پشــت بنــد در محــل درزهــاي افقــي الزامــي اســت )در 
صورتــی کــه فاصلــه اســتادها 40 ســانتی متر یــا کمتــر باشــد، نیــازی 

ــد(. ــد نمی باش ــت بن ــازه پش ــرای س ــه اج ب
� ــوار، صفحــات 	 ــراي ســهولت در نصــب صفحــات در ســاختارهاي دی ب

بایــد بــه انــدازه 1 ســانتی متر کوتاهتــر از ارتفــاع کــف تــا ســقف بــرش 
داده شــوند.

� در سـاختارهای دیـوار، صفحـات نبایـد به رانـر فوقانی )سـقفی( متصل 	
ند. شو

� ــري 	 ــل درگی ــوار، حداق ــاختارهاي دی ــتایي در س ــن ایس ــراي تامی ب
ــر  ــالوه ب ــد )ع ــر باش ــد 20 میلی مت ــر بای ــاي ران ــل و بال ه ــان پن می
ایــن شــرط، در ســاختارهاي دیــوار جداکننــده و دیــوار پوششــي، بایــد 
ــر  ــا ران اســتادها بــه ترتیــب بــه میــزان حداقــل 10 و 20 میلی متــر ب

درگیــر شــوند(.
� در هنـگام نصـب صفحات در سـاختارهای دیوار، باید به جهت اسـتادها 	

توجـه نمـود. همـواره صفحـات را بایـد در جهتـي نصـب نمـود کـه لبـه 
آزاد صفحـه بـه سـمت دهانه باز اسـتاد قـرار گیـرد. رعایت ایـن نکته به 
نصـاب اجـازه مي دهـد کـه هنـگام پیـچ زني، اسـتاد را مهـار نمـوده و از 

چرخـش آن جلوگیـري نماید.
� به لحاظ ایسـتایي،  عایـق بندي، آتش بندي و هوابنـدی اجراي صفحات 	

گچـي در کل ارتفاع دیوار الزامي اسـت.
� در سـاختارهای سـقف، نصـب صفحـات باید از وسـط سـقف آغـاز و به 	

حاشـیه ها ختـم شـود. همچنیـن می توان نصـب صفحـات را از یک کنج 
آغـاز و در هـر دو امتـداد طولـی و عرضـی، بـه طور همگن پوشـش کاری 
را ادامـه داد. عـدم رعایـت جزئیـات اخیر موجـب ایجاد ترک بـر اثر خیز 

سـقف کاذب خواهد شـد.

نصب صفحات روکش دار گچي
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 تهیه بتونه درزگیر و ماستیک . ۳
 تهیه بتونه درزگیر .1.۳

بـرای تهیـه بتونـه درزگیـر، بـه ازای هر 10 کیلوگـرم پودر بتونـه، 9 الی 10 
لیتـر آب الزم اسـت و بـه ترتیـب زیر مخلوط می شـوند:

� آب را داخـل ظـرف مخصوص تهیـه بتونه ریخته و پـودر بتونه به آرامي 	
بـه آن اضافه مي شـود.

� بـه مـدت 2 تا 3 دقیقه صبر کـرده تا پودر بتونه تمامي آب روي سـطح 	
را جـذب نمـوده و به حالت خمیـري در آید.

� بـا اسـتفاده از کمچـه، بتونه را به مـدت 1 تا 2 دقیقه مخلـوط نموده تا 	
خمیري یکدسـت حاصل شـود. 

ریختن آب در ظرف تهیه بتونه

1

خیس خوردن پودر بتونه

3

ریختن پودر بتونه در آب

2

مخلوط کردن خمیر بتونه

4

ریختن آب در ظرف مناسب

1

ریختن پودر ماستیک در آب

2

خیس خوردن پودر ماستیک

3

 تهیه ماستیک .۲.۳
بـــرای تهیـــه ماســـتیک، بـــه ازای هـــر 10 کیلوگـــرم پـــودر حـــدود 6 
الـــی 7 لیتـــر آب الزم اســـت و بـــه ترتیـــب زیـــر مخلـــوط مي شـــوند:

� آب را داخـل ظـرف مناسـبي ریختـه و پودر ماسـتیک به آرامـي به آن 	
اضافـه مي شـود.

� بـه مـدت 2 تـا 3 دقیقـه صبر کـرده تا پودر ماسـتیک تمامـي آب روي 	
سـطح را جـذب نمـوده و بـه حالـت خمیـري در آید.

� بـا اسـتفاده از همـزن الکتریکـي، ماسـتیک را بـه مـدت 2 تـا 3 دقیقه 	
مخلـوط کـرده تـا خمیـري یکدسـت و آمـاده مصـرف شـود.

نکته

توجـه شـود در صـورت اسـتفاده از اسـکیم الیت )بـه عنوان 
جایگزیـن پـودر ماسـتیک(، روش تهیـه ایـن مـالت نیـز 
ماننـد ماسـتیک بـوده بـا ایـن تفـاوت کـه در انتهـا مراحل 

زیـر نیـز اضافـه خواهد شـد:
� پـس از بدسـت آمـدن خمیر اسـکیم الیت یک دسـت، 	

مجـدداً بـه مـدت 2 دقیقه صبر کرده تا فعـل و انفعاالت 
شـیمیایي صورت گیرد.

� مجـدداً بـا اسـتفاده از همـزن الکتریکـي، اسـکیم الیت 	
را بـه مـدت 2 دقیقـه مخلـوط کـرده تـا خمیـر حاصله 

آمـادة مصرف شـود.
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مخلوط کردن خمیر ماستیک

4

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

5

مخلوط کردن مجدد خمیر اسکیم الیت

6

 نکات فني .۳.۳
� قبـل از اجـرای بتونـه یـا ماسـتیک، سـطح کار می بایسـت از هرگونه 	

آلودگـی و گـرد و غبـار تمیز شـود.
� آب مـورد اسـتفاده بـراي تهیـه بتونـه و ماسـتیک بایـد کامـاًل تمیز و 	

عـاري از هـر گونـه مـواد اضافـي و آلـوده باشـد. بنابراین بهتر اسـت از 
آب آشـامیدني بـراي ایـن منظور اسـتفاده شـود.

� بـرای نگهـداری پودر بتونه و ماسـتیک، می بایسـت کیسـه ها 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 شـرایط انبـارش متعـارف(، 6 مـاه پـس از تاریـخ تولیـد مي باشـد. 
بدیهـي اسـت کـه پـس از باز شـدن پاکت، پـودر بتونـه و ماسـتیک را 
بایـد ظـرف مـدت کوتاهي مصـرف نمود )طـی حداکثر 7 روز اسـتفاده 

. یید( نما
� زمــان اســتفاده از خمیــر بتونــه و ماســتیک، بــه ترتیــب و بــه طــور 	

در  مذکــور  زمان هــاي  مي باشــد.  دقیقــه   220 و   45 میانگیــن 
ــه  ــا توج ــت ب ــي اس ــده و بدیه ــت آم ــه دس ــگاهي ب ــرایط آزمایش ش
ــر  ــه ه ــي ک ــن معن ــود؛ بدی ــد ب ــر خواهن ــرایط محیطــي متغی ــه ش ب
ــوا  ــبي ه ــت نس ــد رطوب ــر و درص ــط باالت ــرارت محی ــه ح ــه درج چ
ــاي  ــک(، زمان ه ــرم و خش ــي گ ــرایط آب و هوای ــد )ش ــر باش پایین ت

ــت. ــد یاف ــش خواهن ــور کاه مذک
� بتونـه و ماسـتیک در دمـاي 5 درجه سـانتیگراد و کمتـر از 40 درجه 	

سـانتیگراد قابـل اجـرا مي باشـند. اسـتفاده از ایـن مـواد در دماهـاي 
پایین تـر )بـه دلیـل احتمـال یـخ زدگـي مـالت( و در دماهـاي باالتـر 
)بـه دلیـل احتمـال خشـک شـدن مـالت، پیش از گیـرش شـیمیایي( 

نمی باشـد. مجـاز 
� نســبت بــاالی آب بــه گــچ و نیــز انبــار کــردن طوالنــی مــدت گــچ 	

ــه هرچــه  ــی ک ــن معن ــردد. بدی ــرش می گ ــان گی ــش زم ســبب افزای
ــرش،  ــان گی ــش زم ــل افزای ــه دلی ــردد ب ــاده گ ــری آم ــالت رقیق ت م
مــدت طوالنی تــری در معــرض جریــان هــوا قــرار گرفتــه و قســمتی از 
آب مــورد نیــاز جهــت کامــل شــدن گیــرش تبخیــر می شــود. در ایــن 
ــتحکام  ــود و از اس ــک می ش ــرش، خش ــای گی ــه ج ــالت ب ــت م حال

ــود. مناســبی برخــوردار نخواهــد ب
� قـرار گرفتـن مـالت در معـرض جریـان بـاد نیـز سـبب تبخیـر آب 	

باعـث  امـر  ایـن  می شـود.  آن  گیـرش  از  مانـع  و  مـالت  سـطحی 
جلوگیـری از اسـتحکام مـالت و بـروز تـرک بـر روی سـطح خواهـد شـد.

� بتونـه و ماسـتیک را نباید با سـایر مـوادي که باعث ایجـاد تغییرات 	
محصـوالت  ایـن  فیزیکـي  مشـخصات  یـا  و  شـیمیایي  خـواص  در 

نمـود. ترکیـب  مي گـردد، 
� ضخامـت مـالت کار شـده اگـر از مقادیـر مجـاز بیشـتر و یـا کمتـر 	

باشـد، بـر روی اسـتحکام مـالت اثـر می گـذارد.
� سطح زیر کار اگر متخلخل باشد، سبب کوتاه شدن زمان گیرش شده که 	

بر روی خواص مکانیکی از جمله چسبندگی و استحکام اثر می گذارد.
� ماسـتیک را نمي تـوان به عنوان بتونه درزگیر در سـاختارهاي خشـک 	

اسـتفاده نمود.
� هنگامـي کـه خمیـر بتونه یا ماسـتیک سـفت شـد، نمي توان بـا اضافه 	

نمـودن آب و هـم زدن مجـدد، آن را بـراي اسـتفاده مجدد آمـاده نمود 
)چنیـن مالتـي غیرقابل اسـتفاده مي باشـد(.

� هنگام کار با بتونه و ماستیک، مالت های اضافه باقی مانده روی ابزار 	
)کاردک، لیسه و ماله( را نباید به مالت درون ظرف برگرداند؛ زیرا باعث 

کوتاه شدن زمان گیرش بتونه یا ماستیک درون ظرف خواهد شد.
� ظـروف آمـاده سـازي مـالت و ابـزار کار مي بایسـت بالفاصلـه پـس از 	

اتمـام کار بـا آب تمیـز شسـته شـوند؛ در غیـر این صورت مواد خشـک 
شـده و تمیـزکاري دشـوار خواهد شـد.

� از 	 شـود.  سـاخته  کاردک  و  نیـاز  مقـدار  بـه  توجـه  بـا  بایـد  مـالت 
شـود. خـودداری  نیـاز  مـورد  مقـدار  از  بیـش  مـالت  آماده سـازی 

� مالت آماده نباید در معرض نور آفتاب و یا گرد و غبار محیط قرار گیرد.	

شستشوی ابزار بالفاصله پس از اتمام کار
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 ترفند هاي کارگاهي جهت بررسي کیفیت بتونه اجرا شده . ۴
� بتونـه مناسـب داراي قـوام بـوده و بـه کاردک مي چسـبد. بـراي درک 	

بهتـر ایـن حالـت، مي تـوان بتونـه خـوب را به »ماسـت چکیـده« و بتونه 
نامناسـب را بـه »ماسـت بریـده« یـا اصطالحـا »دانـه دانه« تشـبیه کرد. 
توجـه شـود کـه زماني که پـودر بتونـه با آب مخلـوط مي شـود، مالت به 
دسـت آمـده اصطالحا قدري »شـل« اسـت، امـا پس از گذشـت حدود 2 
تـا 3 دقیقـه،  بایـد قـوام یابـد. ایـن حالـت از نشـانه هاي یـک بتونه خوب 
اسـت. از نشـانه هاي مثبـت دیگـر، مي تـوان به حرکـت روان خمیـر بتونه 

در زیـر کاردک در هنـگام اجـرا اشـاره نمود. 

اجرای نامناسب اجرای مناسب دست کشیدن بر روی سطح

� وجــود گــرد گــچ بــر روي ســطح بتونــه و یا سســت بــودن ســطح بتونه، 	
ــي  ــي کارگاه ــراي بررس ــت. ب ــب آن اس ــرش نامناس ــانه هاي گی از نش
ــت  ــده دس ــک ش ــه خش ــطح بتون ــر روي س ــوان ب ــوع، مي ت ــن موض ای
ــي  ــل قبول ــزان قاب ــه می ــد ب ــت ســطح دســت بای ــن حال کشــید. در ای
ــن  ــچ مشــاهده نشــود. همچنی ــرد گ ــکان گ ــي االم ــد و حت ــز بمان تمی
مي تــوان بــا ناخــن،  ســطح بتونــه را خــراش داد. در ایــن حالــت،  ســطح 
ــر ســایش باشــد )اصطالحــا  ــي در براب ــد داراي مقاومــت کاف ــه بای بتون

بایــد »اســتخواني« باشــد(. 

� ـــود و در 	 ـــوب نم ـــه را مرط ـــطح بتون ـــدار س ـــفنج نم ـــک اس ـــتفاده از ی ـــا اس ـــوان ب ـــزی، می ت ـــگ آمی ـــس از رن ـــه پ ـــار بتون ـــی رفت ـــرای بررس ب
ـــود  ـــاهده ش ـــه مش ـــطح بتون ـــی در س ـــد تورم ـــش، نبای ـــن آزمای ـــام ای ـــس از انج ـــود. پ ـــازی نم ـــه آب را شبیه س ـــگ پای ـــا رن ـــی ب ـــع نقاش واق

ـــود. ـــدا نش ـــته و ج ـــطح کار شس ـــتی از س ـــه بایس ـــن بتون همچنی

اجرای نامناسب اجرای مناسبمرطوب کردن سطح دیوار با اسفنج نمدار
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� نوار درزگیر بر روي بتونه قرار داده شده و به وسیله کاردک، از باال به پایین روي 	
بتونه فشرده مي شود، به نحوي که بتونه هاي اضافي از طرفین نوار بیرون بزند. 

� اضافـات بتونـه بـر روي سـطح نـوار کشـیده و بالفاصله جمع مي شـود. 	
حرکـت کاردک در ایـن قسـمت نیـز از بـاال بـه پاییـن مي باشـد.

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

 درزگیري صفحات روکش دار گچي. 5
 بررسي ها و اقدامات اولیه .1.5
� عملیات درزگیری باید پس از تغییر شکل های ساختمانی صورت گیرد. 	
� قبـل از شـروع عملیـات درزگیري، الزم اسـت تمامي سـطح کاماًل تمیز 	

و عـاري از هـر گونـه گـرد و غبار و چربي باشـد.
� وضعیـت کلیـه پیچ هـا از نظـر اجـراي صحیح بررسـي شـود. در صورت 	

وجـود مشـکالتي از قبیـل پارگـي کاغـذ روکش پنـل، بیرون زدگي سـر 
پیچ هـا و عـدم رعایـت فواصـل مجـاز، معایـب بایـد بر طرف شـوند.

� تمامي لبه هاي برش خورده بررسي شوند. در صورت عدم اجراي پخ و یا 	
به وسیله  پالت(  )یا  میزکار  و روي  زیرسازي جدا  از  پنل  باید  پرداخت، 

دستگاه پخ زن، پخ زده شود و به وسیله ساب ماله ای پرداخت شود.
� درزهـاي میـان صفحـات بررسـي شـوند. بایـد فاصلـه اي بـه انـدازه 2 	

میلی متـر میـان هـر دو صفحـة مجـاور وجـود داشـته باشـد.
� در سـاختارهای دیـوار جداکننده، عملیات درزگیری می بایسـت پس از 	

اتمـام مرحلـه نصـب صفحات در دو طـرف دیوار انجام شـود.

 درزگیري لبه هاي کارخانه اي )لبه هاي برش نخورده(.۲.5
مرحله اول

در این مرحله، درز پر گشته و نوار درزگیر در محل خود تثبیت مي شود:
� با اسـتفاده از کاردک پیچ گوشـتي دار، یک الیه بتونه به پهناي 10 سانتی متر 	

و ضخامـت 3 میلی متر در محل درز اجرا مي شـود.

� بتونه باید دارای چسـبندگی مناسـبی به سـطح پنل باشد. برای بررسی 	
کارگاهـی ایـن خاصیـت می تـوان 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 پنل هـا و ... نیـز بایسـتی کنتـرل گـردد.

توجه

ـــه  ـــب بتون ـــبندگي نامناس ـــا چس ـــب و ی ـــرش نامناس گی
ــر  ــي نظیـ ــدد اجرایـ ــوارد متعـ ــي از مـ ــد ناشـ مي توانـ
اســـتفاده از آب نامناســـب، طـــرح اختـــالط نامناســـب،  
ـــاز و  ـــر مج ـــط غی ـــاي محی ـــرا در دم ـــي،  اج ـــته کش کش
یـــا آلودگـــي ســـطح کار باشـــد. همچنیـــن مي توانـــد 
ــه  ــودر بتونـ ــه پـ ــت رفتـ ــواص از دسـ ــت خـ ــه علـ بـ
باشـــد )بـــه طـــور مثـــال، بـــر اثـــر شـــرایط انبـــارش 

نامناســـب(.

نکته
فنی

حرکت کاردک در این مرحله باید در جهت عمود بر درز باشد، 
به نحوي که بتونه کاماًل در درز بین دو صفحه نفوذ کند.

نکته
فنی

در این مرحله، رطوبت زیر و روي نوار درزگیر یکسان شده و 
از تغییر شکل و جدا شدن نوار جلوگیري مي شود.

نکته
فنی

بسته به شرایط محیطي، ممکن است خشک شدن کامل بتونه تا 
24 ساعت طول بکشد. در صورتي که بتونه هر مرحله کامالً خشک 
نشود، رطوبت اضافي توسط نوار درزگیر جذب، اتصال میان نوار و 
بتونه سست و نهایتاً نوار به صورت موضعي از بتونه جدا خواهد شد.

نکته
فنی

در صورت استفاده از نوار درزگیر کاغذی باید توجه نمود که 
مقطع نوار درزگیر داراي انحنا مي باشد؛ بدین معني که یک 
سمت آن مقعر و سمت دیگر محدب مي باشد. توجه شود که 
حتماً سمت محدب نوار بر روي بتونة اجرا شده قرار داده شود. 
این کار اجازه مي دهد که حباب هاي هواي موجود در بتونه، از 
زیر نوار خارج شوند. چنانچه نوار از سمت مقعر بر روي بتونه 
قرار داده شود، حباب هاي هوا در زیر نوار محبوس گشته، در 

نتیجه چسبندگي الزم میان نوار و بتونه برقرار نمي شود.

چسبندگی صورت نگرفته استچسبندگی صورت گرفته است

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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درزگیري صفحات روکش دار گچي

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

1

مرحله اول درزگیری: اجرای الیه 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

مرحلـه دوم درزگیـری: اجرای الیـه دوم بتونه بـه پهنای 
20 سـانتی متر

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

مرحله دوم
در این مرحله، ساختار درز مستحکم و با صفحات گچي یکپارچه مي شود:

� با استفاده از لیسه یا ماله استیل، یک الیه بتونه به پهناي 20 سانتی متر و ضخامتي که نوار درزگیر محو شود، بر روي الیه قبلي اجرا مي شود.	
� کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.	
� با استفاده از ساب ماله اي، سطح بتونة خشک پرداخت شده و براي مرحله بعدی کار )اجرای الیه آماده سازی( آماده مي شود.	
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 درزگیري لبه هاي برش خورده.۳.5
کلیـه مراحـل اجـرا ماننـد درزگیـري لبه هـاي کارخانـه اي مي باشـد، بـا این 

تفـاوت کـه پهنـاي الیـه بتونـه در مرحلـه دوم 30 سـانتی متر مي باشـد. 

 درزگیري کنج هاي خارجي با سازه محافظ گوشه )کرنربید فلزي(.۴.5
مرحله اول

� سطح سازه محافظ گوشه به وسیله مواد چربي زدا، تمیز مي شود.	
� سـازه محافـظ گوشـه روي کنـج دیـوار قرار گرفتـه و به وسـیله چکش 	

الستیکي و دستــگاه کرنربید کوب نصــب مي شــود. فاصلـــه ضربـات، 
حـداکثــر 35 سـانتی متر مي باشـد.

مرحله دوم
� با اسـتفاده از لیسـه یا ماله اسـتیل، یک الیه بتونه به پهناي 20 سانتی متر 	

و ضخامتي که سـازه محافظ گوشـه محو شـود، بر روي کرنربید و در دو 
طـرف کنج اجرا مي شـود.

� 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 مي شـود.

نکته
فنی

در بتونـه کاري درزهـاي برش خـورده، الیـه دوم بتونـه بـه 
کارخانـه اي  درزهـاي  بتونـه کاري  بـه  نسـبت  دلیـل  ایـن 
لبــه هاي  در  موجــود  فرورفتگـي  کـه  می باشـد  پهن تــر 
کارخانـه اي، نـوار و بتونـه درزگیـر را در خـود جـاي داده 
و برآمدگـي در محـل درز کمتـر مي باشـد؛ حـال آن که در 
لبه هـاي برش خـورده، فرورفتگـي مذکـور وجـود نداشـته و 
برآمدگـي در محـل درز محسـوس تر بـوده و لذا بـراي محو 
کـردن ایـن برآمدگي، نیـاز به اجـرای الیـه دوم بتونه کاری 

بـا پهنـای بیشـتری خواهـد بود.

نکته
فنی

در صورتـی که دسـتگاه کرنربید کوب در دسـترس نباشـد، 
سـازه محافـظ گوشـه را می توان بـا بتونه نصـب نمود.

نصب سازه محافظ گوشه با دستگاه کرنربیدکوب

1

اجرای بتونه روی سازه محافظ گوشه

2

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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درزگیري صفحات روکش دار گچي

 درزگیري کنج هاي خارجي با نوار محافظ گوشه )کرنربید  کاغذي(.5.5
مرحله اول

� نوار محافظ گوشه به وسیله دست از وسط تا زده مي شود.	
� ـــتفاده از کاردک پیـــچ گوشـــتي دار )یـــا لیســـه(، یـــک الیـــه 	 بـــا اس

بتونـــه بـــه پهنـــاي 10 ســـانتی متر و ضخامـــت 3 میلی متـــر، بـــر دو 
طـــرف کنـــج اجـــرا مي شـــود.

� ـــصت و 	 ـــت ش ـــا انگش ـــده و ب ـــرار داده ش ـــه ق ـــر روي بتون ـــد ب کرنربی
ســـبابه بـــه آن فشـــار وارد مي شـــود، بـــه نحـــوي کـــه بتونه هـــاي 

اضافـــي از طرفیـــن آن خـــارج شـــود.
� با استفاده از کاردک زاویه خارجي، از باال به پایین روي نوار محافظ گوشه 	

نوار محافظ گوشه 

1

قرار دادن نوار محافظ گوشه بر روی بتونه

2

تثبیـت و شـکل دهـی نـوار محافـظ گوشـه بـا کاردک زاویه 
رجی خا

3

 درزگیري کنج هاي خارجي با نوار درزگیر کاغذي.6.5
بـراي درزگیـري کنج هـاي خارجي اي کـه در معـرض ضربه نیسـتند )مانند 
کنج هـاي خارجـي در سـقف ها(، در صـورت وجـود مهـارت کافـي، مي توان 
از نـوار درزگیـر کاغـذي بـه جـاي کرنربیـد اسـتفاده نمـود. کلیـه مراحـل 
اجـرا ماننـد درزگیـري کنج هـاي خارجـي بـا نـوار محافـظ گوشـه )کرنربید 

کاغـذي( مي باشـد.

خم کردن نوار درزگیر با دستگاه تازن

1

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

2

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاویه خارجی

3

کشیده تا سطح آن هموار و کنجي کاماًل گونیا و یکنواخت به دست آید.
� بـه وسـیله کاردک پیـچ گوشـتي دار )یـا لیسـه(، اضافات بتونـه بر روي 	

سـطح کرنربیـد کشـیده و بالفاصلـه جمـع مي شـود. 
� کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود. 	

مرحله دوم 
ماننـد مرحلـه دوم در درزگیـري کنج هـاي خارجـي با سـازه محافظ گوشـه 

)کرنربیـد فلـزي( عمل مي شـود. 
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 درزگیـري کنج هـاي داخلـي - فصـل مشـترک دو سـاختار .7.5
خشـک

ــترک دو  ــل مشـ ــه در فصـ ــي اي کـ ــج داخلـ ــري کنـ ــراي درزگیـ بـ
ســـاختار خشـــک قـــرار دارد )ماننـــد محـــل تقاطـــع دو دیـــوار یـــا 
یـــک دیـــوار و یـــک ســـقف(، از نـــوار درزگیـــر کاغـــذي اســـتفاده 
مي شـــود. کلیـــه مراحـــل اجـــرا ماننـــد درزگیـــري کنج هـــاي 
خارجـــي بـــا نـــوار محافـــظ گوشـــه )کرنربیـــد کاغـــذي( مي باشـــد، 
ـــود. ـــتفاده مي ش ـــي اس ـــه داخل ـــه از کاردک زاوی ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ب

خم کردن نوار درزگیر با دست

1

قرار دادن نوار درزگیر بر روی بتونه

2

تثبیت و شکل دهی نوار درزگیر با کاردک زاویه خارجی

3

 درزگیري کنج هــاي داخلي - فصل مشـترک ساخـتار خشـک .8.5
و بنايـي

بـــراي درزگیـــري کنـــج داخلـــي اي کـــه در فصـــل مشـــترک ســـاختار 
ـــک  ـــا ی ـــوار ب ـــک دی ـــع ی ـــل تقاط ـــد مح ـــرار دارد )مانن ـــي ق ـــک و بنای خش
دیـــوار بنایـــي؛ یـــک دیـــوار بـــا یـــک ســـقف بنایـــي؛ یـــا یـــک ســـقف 
 )Trenn-fix( از نـــوار چســـب جـــدا کننـــده ،)بـــا یـــک دیـــوار بنایـــي
ــب،  ــات نصـ ــل از عملیـ ــه قبـ ــب کـ ــن ترتیـ ــود؛ بدیـ ــتفاده مي شـ اسـ
ـــات  ـــس از عملی ـــده و پ ـــبانده ش ـــازه چس ـــر روي س ـــس ب ـــرن فیک ـــوار ت ن
ـــرش  ـــغ ب ـــیله تی ـــه وس ـــات آن ب ـــه، اضاف ـــدن بتون ـــک ش ـــري و خش درزگی

ــود. ــدا مي شـ جـ
چسباندن نوار ترن فیکس بر روی سازه

1

بتونه کاری در فصل مشترک دیوار خشک و سقف بنایی

3

شکستن نوار چسب جداکننده پس از نصب سازه ها

2

بـرش اضافـات نوارچسـب جداکننـده پس از خشـک شـدن 
نه بتو

4

نکته
فنی

ـــراي  ـــه( ب ـــا لیس ـــتي دار )ی ـــچ گوش ـــه از کاردک پی چنانچ
ـــال  ـــود، احتم ـــتفاده ش ـــي اس ـــاي داخل ـــري کنج ه درزگی
ـــز کاردک(  ـــة تی ـــط گوش ـــر )توس ـــوار درزگی ـــدن ن ـــاره ش پ
وجـــود دارد؛ بنابرایـــن بـــراي جلوگیـــري از بـــروز ایـــن 
ـــه  ـــاً ب ـــد صرف ـــي بای ـــاي داخل ـــري کنج ه ـــکل، درزگی مش

ـــود.  ـــام ش ـــي انج ـــه داخل ـــیله کاردک زاوی وس

درزگیري صفحات روکش دار گچي
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 اجراي بتونه در محل پیچ ها.9.5
از  با استفاده  ابتدا  نیز اجرا مي شود. بدین ترتیب که  بتونه در محل پیچ ها 
کاردک )یا لیسه(، بتونه در جهت عمودی کشیده شده و سپس با حرکت 
کاردک در جهت افقی، بتونه جمع می شود. پس از خشک شدن بتونه، سطح 

آن به وسیله ساب ماله اي پرداخت مي شود.

اجرای بتونه در محل پیچ ها

1

پرداخت سطح بتونه خشک

2

 آماده سازی صفحات روکش دار گچي . 6
پـس از اتمـام مراحـل درزگیـري، سـطوح ایجاد شـده بـا پنل گچی بایـد برای 
پذیـرش پوشـش نهایـي )رنگ، کاغـذ دیواری، کاشـی، ...(، آماده سـازی شـوند. 
بسـته بـه نـوع پوشـش نهایـي، ممکـن اسـت یـک یـا ترکیبـی از الیه هـای 

آمـاده سـازی زیـر بـر روی سـطح پنل هـا اجرا شـود: 

 اجرای ماستیک.1.6
براي دسـتیابي بـه بهترین نتیجه در رنگ آمیزي، پـس از عملیات درزگیري 
و قبـل از رنـگ آمیـزي، یـک الیـه نـازک پوششـي )1 تـا 2 میلی متـر( بـا 
ماسـتیک روي تمـام سـطح کار اجـرا می شـود. اجـرای ایـن الیـه موجـب 
پوشـش اعوجاج  های احتمالی در کل سـطح کار می شـود و سـطحی صاف و 
یکدسـت جهـت ادامه کار بـه وجود خواهد آمـد. )ضخامت قابـل قبول، طی 

یـک یـا چند مرحلـه کاری قابل دسـتیابی اسـت(.

 اجرای پرايمر.۲.6
پـس از عملیـات درزگیــري و قبل از کاشیـکاری، اجـرای کاغذ دیـــواری 
یا رنگ آمیزي با رنگ روغنی، اعمال الیه پرایمر* بر روي کل سطح کار الزم 

خواهد بود. حذف الیه پرایمر موجب بروز مسایل زیر خواهد شد: 
� در اجراي کاشي، اتصال مناسب میان چسب کاشي و پنل حاصل نشده، 	

که نتیجه آن فروریزي کاشي ها در دوره بهره برداري خواهد بود.
� در صورت اقدام به جداسازي کاغذ دیواري در نوسازی هاي آینده ساختمان، 	

به کاغذ روکش پنل آسیب خواهد رسید )توضیح این که الیه پرایمر موجب 
مي شود که کاغذ دیواري بدون آسیب به کاغذ روکش پنل، از آن جدا شود(.

� در رنـگ آمیـزي بـا رنـگ روغنـي،  حالـت سـایه و روشـن ایجاد شـده، 	
همچنیـن چسـبندگي میـان رنـگ و الیه ماسـتیک تضعیف خواهد شـد 
)توضیـح ایـن کـه اجـراي پرایمـر موجـب یکسـان شـدن میـزان جذب 
سـطح پنـل و محل هـاي بتونه کاري شـده گردیده و از ایجاد حالت سـایه 

و روشـن جلوگیـري مي نمایـد(.
* براي کسب اطالعات بیشتر در خصوص پرایمر مناسب برای هر یک از کاربردهای فوق الذکر، 

با دایره پشتیباني فني شرکت تماس حاصل شود.

اجرای ماستیک

اجرای الیه پرایمر بر روی ماستیک قبل از رنگ آمیزی با رنگ روغنی

نکته
فنی

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

آماده سازی صفحات روکش دار گچي 



 سطوح کیفي درزگیري و آماده سازی
دستورالعمل برش، نصب، درزگیری و آماده سازی صفحات روکش دار گچی

16

 سطوح کیفي درزگیري و آماده سازی. 7
بـراي یکسـان سـازي روش درزگیـری و آماده سـازی سـطوح ایجاد شـده با 
پنـل گچـی، مراحـل درزگیـری و نـوع الیة آمـاده سـازی بـرای کاربرد های 
مختلـف بـه شـرح زیـر توصیـه مي گـردد. اسـتفاده از سـطوح کیفـي زیر در 

ادبیـات فنـي مـدارک مناقصـات و قراردادهـا مفید خواهـد بود.

کاربرد
شماتیکاليه آماده سازیدرزگیری

اليه اليه گذاری پرایمرماستیکمرحله دوممرحله اول

دیوار موقت
)دیوارهای حائل کارگاهی، 

اتاقک های موقت، ...(

محل هایی که در دید نیست
)انباری، خرپشته، فضای پشت 

سقف کاذب، ...(

کاشی کاری

رنگ پایه آب )پالستیک(

رنگ روغنی
/ پوشش های بافت دار

)کنیتکس، رولکس، رومالین، ...(
/ کاغذ دیواری

نکات
فنی

� ـــای 	 ـــر رنگ ه ـــی )نظی ـــش های قلیای ـــتفاده از پوش اس
ــی  ــات گچـ ــر روی صفحـ ــیلیکاتی( بـ ــی و سـ آهکـ

مجـــاز نمی باشـــد.
� ـــردد از 	 ـــه می گ ـــواری، توصی ـــذ دی ـــب کاغ ـــرای نص ب

 CMC )Carboxyl Methyl Cellulose( چســـب
ـــب  ـــان مناس ـــد از جری ـــن بای ـــود. همچنی ـــتفاده نم اس
ـــب  ـــا چس ـــود ت ـــل نم ـــان حاص ـــط اطمین ـــوا در محی ه

ـــود. ـــک ش ـــرعت خش ـــه س ـــور ب مذک

� هنگامـی کـه کاغـذ روکش پنـل بر اثر شـرایط نگهداری نامناسـب و 	
رطوبـت مـداوم دچـار کپـک زدگی شـده باشـد، باید پنل ها خشـک، 
سـطح آن ها از کپک پاکسـازی و کل سـطح پنل ها آغشـته بـه پرایمر 
گـردد. پـس از طی ایـن مراحـل، می توان پنل هـا 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 پنل ها آغشته به پرایمر گردیده و سپس می توان پنل ها را 

نصب، درزگیری و برای پذیرش پوشش نهایی آماده سازی نمود.

جدول 7-1: مراحل درزگیری و الیه های آماده سازی بر اساس نوع سطوح کیفی







اطالعات مندرج در این دفترچه، با توجه به دانش فني مبتني بر استانداردها، آزمایش ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشي ما همواره تالش در جهت تحقیق و 
توسعه و رشد کیفي محصوالت بوده و در این راستا، این شرکت این حق را براي خود محفوظ مي دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطالعات فني محصوالت خود اقدام نماید. این دفترچه، 
معتبرترین دفترچه فني در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه هاي پیش از آن امکان پذیر نمي باشد. شایان ذکر است که آخرین نسخه دفترچه هاي فني همواره در 
وب سایت این شرکت قرار داشته و نیز از طریق تماس با واحد پشتیباني فني قابل استعالم است. اطالعات این دفترچه غیرقابل تغییر مي باشد، بدین معنا که هر گونه اظهار نظر فني از سوي 
هر شخص حقیقي یا حقوقي جهت اصالح، تغییر موردي یا تغییر کلي مندرجات آن مردود بوده، مگر آنکه تاییدیه کتبي آن قبال از سوي واحد پشتیباني فني اخذ شده باشد. تمامي محصوالت 

جهت کاربرد و هدفي مشخص تولید شده و هرگونه تفسیر یا استفاده غیر از این محصوالت و همچنین اجراي نامناسب مسئولیتي را متوجه این شرکت نخواهد ساخت.

تهــران، خیابــان نلســون مانــدال  دفتــر مرکــزی: 
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شــرقی، پــالک 19 
کارخانــه: اســتان ســمنان، 5 کیلومتــری شــهر ایوانکــی، 

کانیــار گــچ نویــن

 021 تلفن: 88207929
021 88 2087 فکس مهندسي فروش: 18
021 882023 فکس امـور مشـتريان: 71

www.kplusi.ir
info@kplusi.ir

Q
M

-K
I-

M
A

-C
A

-0
10


