ﺻﻔﺤﺎت ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ XPS

ﻃﻮل

1200-2500 mm

1ـ در کارب��رد  XPSب��ه عن��وان عایق حرارت��ی ،رعایت
ﻋﺮض
600, 900, 1200 mm
مبحث سوم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان «حفاظت
ﺿﺨﺎﻣﺖ
س��اختمانها در مقابل حريق» و همچنين الزامات نش��ريه
25-100 mm
ش��ماره  444مركز تحقيقات س��اختمان و مس��كن مربوط
ﭼﮕﺎﻟﻲ
32-35 kg/m3
ب��ه مقاومت اجزای س��اختمان در مقابل حري��ق با در نظر
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺣﺮارﺗﻲ در دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ
گرفتن ابعاد س��اختمان ،كاربرى و وظيفه عملكردى اجزاى
0.029 W/mK
ساختمان الزامى است.
 10درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد
2ـ محافظت از این محصول به وسیله پوشش مانع حرارتی
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺣﺮارﺗﻲ در دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ
مناسب ضروری اس��ت و این پوشش باید دارای اتصاالت
0.032 W/mK
 24درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲﮔﺮاد ﺑﺮاي ﻓﻮم  5ﺳﺎﻟﻪ
مکانیکی کافی به سازه یا عناصر ساختمانی باشد .پوشش
مناس��ب میتوان��د یک اندود ی��ا تخته گچی ب��ا ضخامت
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺸﺎري
300 KPa
حداقل  12/5میلیمتر یا پوشش دیگری با مقاومت معادل
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺨﺎرآب
100-200 μ
در برابر دمای باال باشد.
3ـ در کاربرد  XPSبه عنوان عایق حرارتی ،رعایت مبحث
ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺑﺨﺎرآب
0.4-0.6 per inch
نوزدهم مقررات ملى ساختمان ایران با عنوان «صرفهجویی
ﺟﺬب آب
0.2% by Vol.
در مصرف انرژی» الزامى است.
ﻧﺪارد.
ﻧﻔﻮذ ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ
4ـ کلیه مصالح و اجزا در این سیستم از حیث دوام ،زیست
محیطی و … باید بر مبنای مقررات ملی س��اختمان ایران
ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض
70×10-6 c-1
و یا آئیننامههای ملی یا معتبر بینالمللی ش��ناخته ش��ده و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﻳﻖ
B1
مورد تایید به کار گرفته شود.
5ـ کلیه ضوابط ایمنی در برابر آتش که برای صفحات EPS
كارب��رد ای��ن صفح��ات در عاي��قكاري كف ،س��قف و تهیه و توس��ط مرکز اعالم شده است ،برای این محصول نیز
يباشد .به
ديوارهاي س��اختمانهاي مس��كوني و صنعتي م
باشد.
االجرا می
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و الزم
ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑـﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻲ
ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت در ﻋﺎﻳﻖﻛﺎري ﻛﻒ ،ﺳﻘﻒ و دﻳﻮارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي
مقاومت
ندارد،
دليل اين كه در س��اختار آنها حباب وجود
6ـ اخذ گواهینامه فنی ب��رای محصوالت تولیدی پس از
نیزآﻧکم
آب آنها
ﻧﺪارد،جذب
اس��ت.
ﺣﺒﺎبباال
�اري آنها
تولیدو کارخانه از مرکز تحقیقات س��اختمان
خط ﻛـﻢ
اندازی ﻧﻴـﺰ
0/2ﺟﺬبراهآب آﻧﻬﺎ
ﻬﺎ وﺑﺎﻻتنهااﺳﺖ.
ﻓﺸﺎري
ﻣﻘﺎوﻣﺖ
وﺟﻮد
فش�آﻧﻬﺎ
دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
وجود
نيز
مويينگي
طريق
از
آب
نفوذ
آنها
در
است.
درصد
و مسکن الزامی است.
تيغ اره يا
ﻃﺮﻳﻖ راحتي با
فومها به
ﻧﻔﻮذ این
�دارد.
ﺗﻨﻬﺎ  %0/2اﺳﺖ .در ن�
�دهﺑﻪ راﺣﺘـﻲ ﺑـﺎ ﺗﻴـﻎ اره ﻳـﺎ
ش�ﻫﺎ
بريدهﻓﻮم
چاقو .اﻳﻦ
وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﻮﻳﻴﻨﮕﻲ ﻧﻴﺰ
آب از
آﻧﻬﺎ
ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ﺳﻴﻢ داغ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﭼﺴـﺐ و ﻳـﺎ ﭘـﻴﭻ ،در ﺟـﺎي ﺧـﻮد
ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ  0/014ﺗﺎ  0/022ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

گامی در صنعتیسازی ساختمان

حرارتی
عایق
�يم ﺑـﻪ
ﺗـﻮ و
ﺑﺎﻓﺖ
ﺷﺪه ﭘﻠﻲ
روزن راﻧﻲ
صـفحاتﻫﺎي
ﺻﻔﺤﺎت ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ  ،XPSﻓﻮم
داغ نمیباشد و به آساني به وسيله چسب
ﺗـﻮ بهدر س�
نیازی
 XPSاﺳﺘﺎﻳﺮن ﺑﻮده ﻛﻪ داراي و
صفحات عایق حرارتی  ،XPSفومهاي روزن راني شده و ي��ا پيچ ،در جاي خ��ود تثبيت ميش��وند .ضریب انتقال
رﻃﻮﺑﺖآنهاﻣﻲنیزﻛﻨﺪ.
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ
ﻓﻮم در
زﻳﺎدي
ﻛﻤﻚ
ﺣﻔﺮهاس�ﻣﻲ
بین  0/014تا  0/022میباشد.
حرارت
فشرده
ﻣﻘﺎوﻣﺖ واﻳﻦبه هم
بافتﺑﻪتو در تو
دارای
ﻛﻪ که
ﺑﺎﺷﻨﺪبوده
�تايرن
ﻫﻢ ﻓﺸﺮده و ﺧﺎﻟﻲ از پلي
این محصول در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مورد
و خالي از حفره میباش��ند که کمک زیادی به مقاومت این
ارزیابی ق��رار گرفته و کاربرد آن در حیط��ه الزامات ارائه
فوم در برابر نفوذ رطوبت میکند.
شده مجاز است.
ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل
XPS
الزامات صفحات عایق حرارتی XPS
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