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 »بسمه تعالي «

  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 است كه عهده دار  كشورمرجع رسمي تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

  .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر وظيفه تعيين، تدوين و
تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، 
. صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد

 اين است كه استانداردهاي ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، سعي بر
توليدكنندگان ،مصرف : فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل
تانداردهاي پيش نويس اس.كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمانهاي دولتي باشد

ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط ارسال ميشود و پس از 
دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان استاندارد 

  .چاپ و منتشر مي شود) رسمي( ملي 
و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات 

تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان 
بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد . استاندارد ملي چاپ ومنتشرمي گردد

تدوين و در كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به )) ٥((مندرج در استاندارد ملي شماره 
  .تصويب رسيده باشد

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در 
تهاي تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين پيشرف

  .علمي، فني و صنعتي جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به 
منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول اطمينان از كيفيت 

الحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي محصوالت و م
مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت . عالي استاندارد اجباري نمايد

  .كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آنرا اجباري نمايد
شيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمينه همچنين بمنظور اطمينان بخ

مشاوره، آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست 
محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را 

ام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، بر اساس ضوابط نظ
ترويج سيستم بين المللي . گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد

ارتقاي سطح يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي 
  .استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد
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  – قسمت اول–ها   ویژگی-کمیسیون استاندارد مالت بنایی
   مالت اندودکاری بیرونی و داخلی

  
  نمایندگی یا سمت  رئیس

  پرهیزکار ـ طیبه
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  )دکترای عمران(

    اعضاء
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   مسعود–جمشیدی 
  )دکترای پلیمر (

  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن

  جوانبخت ـ امیر
  )فوق لیسانس معماری(

  سازی مصرف سوخت کشور سازمان بهینه

  حمیدی ـ عباس
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  )فوق لیسانس مواد ساختمانی(

  اکبر  رمضانیانپور ـ علی
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر  )دکترای عمران(

  قاسمی ـ امیرمازیار رئیس
  )لیسانس عمران (

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

   هرمز–فامیلی 
  )دکترای عمران(

  دانشگاه علم و صنعت ایران

  فیروزیار ـ فهیمه
  )لیسانس شیمی(

  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  قاسمی ـ هادی
  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  )ی موادلیسانس مهندس(



 

  
   مهناز-لنکرانی 

  )فوق لیسانس معماری(

  
  سازی مصرف سوخت کشور سازمان بهینه

ــانی  ــدی اردکـــــ  -  ماجـــــ
  محمدحسین

  )لیسانس شیمی(
  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

  نمدمالیان اصفهانی ـ علیرضا 
  شرکت لیکا  )شناسی فوق لیسانس زمین(

  
  ردبی

  

  جعفرپور ـ فاطمه 
  مرکزتحقیقات ساختمان و مسکن  )لیسانس شیمی (
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  پیشگفتار
 »بیرونی و داخلی  اندودکاری  مالت- قسمت اول – ها  ویژگی–مالت بنایی «استاندارد 

تهیه و تدوین  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن که به وسیله کمیسیون فنی مربوط در

ساختمان و مصالح و  جلسه كميته ملي استاندارد و دومین.یکصد و هفتاددر شده، 

  این استاندارد قرار گرفته است، اينكتصویبمورد . ١٩/٦/٨٦مورخ ساختمانی های  فرآورده

ن اصالح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي  قانو٣به استناد بند يك ماده 

  .شود  عنوان استاندارد ايران منتشر مي ه ب١٣٧١ايران مصوب بهمن ماه 

براي حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع، 

ر خواهد شد و هرگونه علوم و خدمات، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظ

پيشنهادي كه براي اصالح و يا تكميل اين استانداردها ارائه شود، در هنگام تجديدنظر در 

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي . كميسيون فني مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت

  .ايران بايد همواره از آخرين تجديدنظر آنها استفاده كرد

ين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي تدوين ا در تهيه و

  . هماهنگي ايجاد شودالمللي هاي بينجامعه، در حد امكان بين اين استاندارد و استاندارد

  : كار رفته به شرح زير است منبع و ماخذي كه براي تهيه اين استاندارد به
BS EN 998-1:2003, Specification for mortar for masonry, Rendering and 

plastering mortar. 



 

  -قسمت اول – ها  ویژگی-بنایی مالت 
  اندودکاری بیرونی و داخلی مالت  

  

  هدف  1
  اندودکاری بیرونی و داخلـی  برای آماده های مالت ویژگی تعیین ،هدف از تدوین این استاندارد   

 انـدودکاری بیرونـی و داخلـی        و در  بـوده    هـای معـدنی     دارای چـسباننده  هـا     این نوع مالت  . است

در ایـن اسـتاندارد تعـاریف و        . دنفاده قرار می گیر    است  مورد ها و جداگرها    ها، ستون   دیوارها، سقف 

  .الزامات اجرایی ارائه شده است

  دامنه کاربرد  2
 )گـچ سـاختمانی    ( سولفات کلسیم  ،آنها چسباننده    اصلی  ماده هایی که   مالتبرای  این استاندارد   

  . ارائه شده است1-3 بند در  های این نوع مالت ویژگی .رد نداردکارباست، 

آهک هوایی جزء چسباننده اصلی مالت انـدودکاری بیرونـی و           هایی را که      این استاندارد مالت  

شـود،    استفاده می به عنوان چسباننده مکمل     ) گچ ساختمانی ( سولفات کلسیم    در آن   است و  داخلی

   .گیرد در برمی

  . انجام می شود  مالتدی توسط تولیدکنندهبن دستهمعموالً 

تـرمیم  هـای تعمیراتـی و        ، مـالت  تش و آکوسـتیکی   های ویژه پایدار در برابر آ       مالتاین استاندارد،   

هـا،    هـا، پوشـش   رنـگ ماننـد مـصالحی کـه بـرای پرداخـت،            ،های سطحی اجزای ساختمانی     کننده

، اسـتفاده   )های گچـی    مانند تخته (ساخته  و قطعات پیش   )بیرونی و داخلی  ( آلی   اندودهای الیه نازک  

  .گیرد شوند را در بر نمی می



 

 4های اندودکاری بیرونی و داخلی را که در بند             مالت های کارگاهی،   جز مالت    به ن استاندارد ای
در ارتبـاط بـا     تـوان     را می  این استاندارد یا بخشی از آن        بنابراین. گیرد  در بر می   ،تعریف شده است  

  .گیرد، مورد استفاده قرار داد های کارگاهی را در بر می  که مالتیهای و ویژگیآیین کار 
  

 مراجع الزامی    3

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده اسـت                  
در مورد مراجع دارای تـاریخ  . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود   و  
 بنـابراین . ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیـست           یا تجدیدنظر، اصالحیه  / پ و   چا

امکان کاربرد آخرین اصالحیه ها و تجدیدنظرهای مـدارک           بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد،       
رین یا تجدیدنظر، آخـ   / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و        . الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند      

  .یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است/ چاپ و 
  :استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است 

هـای    قـسمت اول، گـچ   -هـای سـاختمانی     گـچ  ،   1379سال   : 269 -1   استاندارد ملی ایران     3-1
  .ها  ویژگی–پالستر ساختمانی 

ــی  3-2 ــتاندارد ملـ ــران    اسـ ــال  : 9150-6ایـ ــایی 1386سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ
  . تعیین جرم حجمی مالت تازه-قسمت ششم

ــران  3-3 ــی ایـ ــتاندارد ملـ ــال  : 9150-7   اسـ ــایی1386سـ ــالت بنـ ــون -، مـ    – روش آزمـ
  . تعیین مقدار هوای مالت تازه-قسمت هفتم

   –ش آزمـــون  رو-، مـــالت بنـــایی 1386 ســـال : 9150 -9    اســـتاندارد ملـــی ایـــران3-4
  . تعیین عمر کارایی و زمان تصحیح مالت تازه-قسمت نهم

ــتاندارد ملـــی ایـــران3-5 ــایی1386ســـال  : 9150 -10   اسـ    – روش آزمـــون -، مـــالت بنـ
  . تعیین چگالی انبوهی خشک مالت سخت شده-قسمت دهم

ــران3-6 ــتاندارد ملـــی ایـ ــال : 9150 -11   اسـ ــایی1386 سـ    – روش آزمـــون -، مـــالت بنـ
  . تعیین مقاومت خمشی و فشاری مالت سخت شده-یازدهمقسمت 



 

   – روش آزمـــون -، مـــالت بنـــایی1386 ســـال : 9150 -12    اســـتاندارد ملـــی ایـــران3-7
بیرونی و داخلی سخت شده، به        های اندودکاری   تعیین مقاومت چسبندگی مالت    -قسمت دوازدهم 
  مصالح زیرکار

   – روش آزمــون -، مــالت بنــایی  1386 ســال:  9150 -18    اســتاندارد ملــی ایــران  3-8 
  .سخت شده تعیین ضریب جذب آب موئینه مالت -قسمت هجدهم

   – روش آزمـــون -، مـــالت بنـــایی1386 ســـال : 9150 -19     اســـتاندارد ملـــی ایـــران3-9
ــسمت  ــوزدهمقـ ــالت  -نـ ــار آب مـ ــوذ بخـ ــین نفـ ــی   تعیـ ــای بیرونـ ــدودکاری نمـ ــای انـ   هـ

  .و داخلی سخت شده
   – روش آزمـــون -، مـــالت بنـــایی1386ســـال  : 9150 -21 ی ایـــران   اســـتاندارد ملـــ3-10

ــسمت  ــم ق ــست و یک ــالت  -بی ــازگاری م ــین س ــه      تعی ــک الی ــی ی ــاری بیرون ــدود ک ــای ان   ه
  .زیرکارمصالح با 
های   واکنش در برابر آتش برای مصالح و فرآورده        ،1384سال   : 8299    استاندارد ملی ایران     3-11

  .بندی طبقه -ساختمانی
گیـری     نمونـه  - قـسمت دوم   -، مـالت بنـایی    1386سـال    : 9150-2ستاندارد ملی ایـران     ا   3-12

 .های آزمایشی مالت و تهیه مالت) انبوهی(ای  توده
3-13 EN 1745:2002, Masonry and Masonry Products, Methods for 
Determining Design Thermal Values. 
 

  
  های اختصاری  و نشانهاصطالحات، تعاریف   4
  : رود زیر به کار میهای اختصاری  و نشانه  اصطالحات، این استاندارد، تعاریفدر

  اندودکاری بیرونی و داخلی مالت    ۴-1
 کـه در     یا افزودنی  افزونه، سنگدانه، آب و گاهی مواد         معدنی چسبانندهیا چند مخلوطی از یک     

    .شود اندودکاری بیرونی یا داخلی استفاده می



 

  تازهودکاری بیرونی و داخلی اندمالت    4-2
   .استمخلوط شده و آماده برای استفاده  کامالًکه مالتی  

  حسب موردرتعریف شده ب،  اندودکاری بیرونی و داخلی ع مالتانوا    ۴-3
   طراحی شده اندودکاری بیرونی و داخلیمالت   3-1-٤
وسط تولیدکننده انتخـاب     ت ،مالتی که ترکیبات و روش تولید آن برای دستیابی به خواص ویژه            

   .) عملکردبراساس(شود  می

   شدهریف تعاز پیش  اندودکاری بیرونی و داخلیمالت  3-2-٤
هـای    جه به نـسبت   وبا ت  خواص آن    تعیین شده ساخته شده و         از پیش های    در نسبت مالتی که    

  . )براساس دستورالعمل (دشو  میدر نظر گرفته ،اجزای متشکل

   مطابق با روش تولید ،ندودکاری بیرونی و داخلی اع مالتانوا    4-4
  آماده  اندودکاری بیرونی و داخلیمالت   4-1-٤
  بایـد (به صورت خشک تواند  مالت می این. ه استشد مالتی که در کارخانه پیمانه و مخلوط      

  . دشو عرضه  ،آماده برای مصرف و یا به صورت تر ) با آب مخلوط شودهنگام مصرف

  نیمه آمادهاندودکاری بیرونی و داخلی ت مال   ۴-4-2
   از پیش پیمانه شدهاندودکاری بیرونی و داخلی مالت   4-2-1-٤
 در کارخانه پیمانه شـده و بـه کارگـاه سـاختمانی عرضـه و                کامالًی که اجزای متشکل آن      مالت 

  . شود ها و شرایط ذکر شده توسط تولیدکننده مخلوط می مطابق ویژگی



 

   آهک از پیش مخلوط شده–ماسه  اندودکاری بیرونی و داخلی مالت   4-4-2-2
 و به کارگاه ساختمانی     دشو   پیمانه و مخلوط می     در کارخانه کامالً   آن   اجزای متشکل  مالتی که  

 فراهم شده است، اضـافه      ویامشخص   عرضه و در آنجا مواد متشکل دیگری که توسط کارخانه         

  ). مانند سیمان(شود  می

   کارگاهیدودکاری بیرونی و داخلی انمالت   ۴-4-3
مالتی که هر یک از اجزای متشکل آن به طور جداگانه پیمانـه شـده و در کارگـاه سـاختمانی                      

  . شود مخلوط می

   کاربردیا و خواص بر اساس  ، اندودکاری بیرونی و داخلیع مالتانوا   ۴-5
  برای کارهای عمومیاندودکاری بیرونی و داخلی مالت    5-1-٤
تعریـف   تواند ازپـیش   این نوع مالت می   . اندودکاری بیرونی یا داخلی بدون خواص ویژه       تمال 

  .شده یا طراحی شده باشد

   سبک اندودکاری بیرونی و داخلی مالت   4-5-2
گـرم     کیلـو  1300 کمتـر از  مساوی یا    با چگالی    اندودکاری بیرونی و داخلی طراحی شده     مالت  

   . یک ردیف 2جدول طبق ر مکعب، متبر

  رنگی اندودکاری بیرونی و داخلی مالت   4-5-3
  . رنگی شده است،که برای کاربردهای ویژه اندودکاری بیرونی و داخلی طراحی شدهمالت  

  .دآی دست می بههای رنگی  ها یا سنگدانه رنگ این نوع مالت با استفاده از رنگدانه: یادآوری
   اندودکاری بیرونی یک الیه مالت    4-5-4

رود و همه وظایف یـک سیـستم چنـد            کار می   که در یک الیه به     طراحی شده    ندودکاری ا مالت

معمـوالً بـه     این نـوع مـالت     .انجام می دهد  شود،    که در اندودکاری خارجی استفاده می     الیه را   



 

تـوان     بیرونـی را مـی      استفاده های یک الیه برای     مالت. گیرد  صورت رنگی مورد استفاده قرارمی    

  .یا سبک تولید کردو های معمولی  گدانهبا استفاده از سن

   صالح شدها مالت    4-5-5
 دارای  نمنـاک روی دیوارهـای بنـایی       کـه     طراحـی شـده     اندودکاری بیرونـی یـا داخلـی       مالت

و تخلخل و نفوذپذیری زیـاد      دارای  ها     این مالت  .گیرد   مورد استفاده قرار می    ،های محلول   نمک

  .ندستهمؤیینگی کم جذب 

    حرارتی عایق تمال    4-5-6
  . ویژه حرارتی  عایقبا خواص طراحی شده مالت

   مقدار اظهار شده    4-5-7
کـه بـه      اطمینـان دارد   ،مقداری که تولیدکننده با در نظر گرفتن دقت آزمون و تغییـرات فرآینـد             

  .آید دست می

  اندود بیرونی یا داخلی    4-5-8
 بیرونـی و در داخـل       کاریانـدود ود یـا    انـد ،  کـار مـی رود       بـه  مصالحی که در بیرون سـاختمان     

  .شود  داخلی نامیده می یا اندودکاری اندود،ساختمان 
   بیرونی یا داخلیکاریاندودسیستم     4-5-9

  گـاه    یـک تکیـه   توانـد در راسـتای کاربردهـای           که مـی   ها روی یک زمینه     ترتیب اجرای پوشش  

  .آوری باشد عمل یا یک پیش/ یا یک تقویت کننده و/ و

ـ     ،  توان به عنوان یک پوشش مجزا       آوری را می    پیش عمل در برخی موارد    : یادآوری ورد عالوه بر سیـستم م

  . اجرا کردنظر 



 

   اندود بیرونی یا داخلیپوشش    4-5-10
 برای اجرای الیـه بعـدی       .شود   مخلوط یکسان اجرا می     یک ی که در یک یا چند مرحله با       اندود

  ).نی اجرای مالت اندود تازه روی اندود تازه قبلییع (نباید الیه قبلی سخت شده باشد

 بین گیرش اولیه و قبل از گیرش زمان( است اندودی است که سخت نشده ،منظور از اندود تازه: یادآوری

  .)نهایی 
  زیر الیه    4-5-11

  . یک سیستمنهای زیری الیه یا الیه
  الیه نهایی    4-5-12

  ).تزئینی یا غیر تزئینی(ی یا داخلی چند الیه آخرین الیه یک سیستم اندودکاری بیرون
    اختصاریهای نشانه   ۴-5-13

GP:مالت اندودکاری بیرونی یا داخلی برای مصارف عمومی       

LW: مالت اندودکاری بیرونی یا داخلی سبک     

CR: مالت اندودکاری بیرونی رنگی      

OC:    مالت اندودکاری یک الیه برای مصارف بیرونی  

R:    مالت اصالح شده     

T:      مالت عایق حرارتی  

FP:    الگوی گسیختگی  

  مصالح    5
مطابق با الزامات ایـن  ی باشد که فرآورده نهایی تولید شده با آن    خصوصیاتدارای  مواد خام باید    

  .داری کند  را نگه مواد اولیهباید سوابق کیفیت تولید کننده .اشد باستاندارد



 

  ها  ویژگی  6
  کلیات    6-1

 بایـد    بـرای مـالت سـخت شـده و تـازه           در ایـن اسـتاندارد     ها و خواص مشخص شده      ویژگی

معیـار  . دشـو های ارجاع شده به این استاندارد تعیـین           های آزمون و دیگر روش      حسب روش بر

در ارتبـاط     برای مالت تـازه       3-6 برای مالت سخت شده و بند        2جدول  انطباق ارائه شده در     

پیوسـت الـف     طبقحمل و نقل     های آزمون    روش  برای  و 2-9 بند   طبقلیه نوع   های او   با آزمون 

برای ارزیابی تولید، تولیدکننده باید معیـار انطبـاق را در مـدارک کنتـرل تولیـد کارخانـه                   . است

  . 3-9 بند ، طبقمشخص کند

ده تحت دست آم خواص بهتوان با  نمیرا دست آمده تحت شرایط آزمایشگاهی    خواص مالت به  : یادآوری

  .دکرشرایط کارگاهی مقایسه 
   های سخت شده   خواص مالت 6-2
     کلیات 6-2-1
هـایی بـا خـواص و سـطوح           مختلف اسـتفاده و شـرایط رویـارویی، مـستلزم مـالت           ی  ها  نهیزم

، مقاومت فشاری، جذب آب و هدایت حرارتـی بایـد مطـابق              بنابراین .عملکردی مختلف است  

 2تبط به نوع استفاده و یا نوع فرآورده باید مطابق جـدول              خواص مر  .بندی شود    دسته 1جدول  

 را  2 الزامـات تعیـین شـده در جـدول           ،هـا بایـد     بنـدی   دستهمقادیر اظهار شده و یا      . اظهار شود 

  .برآورده سازد

 درصورت لزوم، برای استفاده از مالت اندودکاری بیرونی یا داخلی که در بازار وجـود دارنـد،                 

،  است  تعیین شده  2در جدول   که برای هریک از انواع مالت       هایی    ژگیویعالوه بر    ممکن است 



 

ـ  تعیـین بـرای آن     الزامی   ،که در جدول مذکور    دیگری یاضافخواص    ) -( و بـا عالمـت    شده  ن

  .دشو، اظهار مشخص شده است

  :  باید بر اساس شرایط زیر انجام شود،اظهار برای واکنش در برابر آتش و دوام

  بر آتشواکنش در برا   6-2-2
 یـا   وزنـی  درصـد )  یـا مـساوی    کترکوچ(  ≥ 0/1  دارای های اندودکاری بیرونی یا داخلی      مالت

پخش شده است، بدون نیاز بـه       طوریکنواخت    که به ) استکه بیشتر   هر کدام    ( مواد آلی  حجمی

  . 11-3 بند مطابق، شود بندی می  واکنش در برابر آتش دستهA 1آزمون، دردسته 

 یـا حجمـی مـواد       وزنی درصد )بزرگتر(   < 0/1 بیرونی یا داخلی دارای      های اندودکاری   مالت

 11-3 بنـد    طوریکنواخت پخش شـده اسـت، بایـد مطـابق           که به ) هر کدام که بیشتر است    (آلی  

  .اظهار شود واکنش در برابر آتش  دسته مناسبشده و بندی  دسته

 یا حجمی مـواد  وزنی درصد  0/1تر از    کم  دارای غیرقابل اشتعال های    مالتشایان ذکر است که     : یادآوری

 A 1 طوریکنواخت پخش شده است، بدون نیاز به آزمون، دردسـته   که به) هر کدام که بیشتر است(آلی 

  . شود بندی می واکنش در برابر آتش دسته

  دوام   6-2-3
  الیه یکمالت اندودکاری بیرونی    6-2-3-1

ـ         دوام مالت  زدن و آب شـدن بایـد براسـاس آزمـون             ر یـخ   اندودکاری بیرونی یک الیـه در براب

   دشـــوهـــای هـــوازدگی ارزیـــابی     پـــس از چرخـــه ،چـــسبندگی و نفوذپـــذیری آب 

  .) 7 و 4های   ردیف،2جدول (



 

  الیه کیمالت های اندودکاری بیرونی به جز  همه مالت   6-2-3-2
راسـاس   آب شـدن بایـد ب      –زدن    ، پایـداری در برابـر یـخ       د تا تدوین یک روش آزمون استاندار     

  .ارزیابی و اظهار شود ، تمقررات معتبر با توجه به محل مصرف مال

  
  بندی خواص مالت سخت شده رده  - 1جدول 

  مقادیر  ها هرد  خواص

CS I    N/mm2    4/0 5/2 تا    

CS II  N/mm2    5/1 0/5 تا     

CS III N/mm2    5/3 5/7 تا    

  محدوده

  مت فشاریو مقا

   روز28 در 
CS IV N/mm2     6 ≥   )بزرگتر یا مساوی(   

W 0 تعیین نشده است  

W 1 .min0.5 kg/m2     40/0  ≤  c  ) آب مؤئینه جذب  )کوچکتر یا مساوی  

W 2 .min0.5 kg/m2     20/0  ≤  c)   کوچکتر یا مساوی(   

T 1 W/m.K       1/0  ≤ )   کوچکتر یا مساوی( 
  هدایت حرارتی

T 2 W/m.K     2/0  ≤ )   کوچکتر یا مساوی(  

CS = Compressive Strength 
W = Water Absorption 
T = Thermal Conductivity 



 

  های سخت شده مالت  برایها ویژگیخالصه   -  2جدول 
 GP LW CR OC R T  روش آزمون  نوع آزمون   ردیف

1  
  چگالی انبوهی خشک

)kg/m3(   
  5-3  بندمطابق

  محدوده مقادیر

 ار شده اظه

  محدوده مقادیر

   اظهار شده

1300 ≤ kg/m3 

 محدوده مقادیر

   اظهار شده

  محدوده مقادیر

  اظهار شده 

  محدوده مقادیر

  اظهار شده 

  محدوده مقادیر

  اظهار شده 

   تاCS I  الف 6-3 بند مطابق  های مقاومت فشاری رده 2

 CS IV 

CS Iتا   

 CS III 

CS I  تا  

 CS IV  
CS I تا CS IV  

CS II  
  

CS I تا CS II 

  

3 

  )N/mm2(چسبندگی

 الگوی گسیختگی 

 )الف، ب و پ(

  7-3 بند مطابق
    از مقدار≤

   اظهار شده و

  گسیختگی  الگوی

    از مقدار≤

 اظهار شده و 

  سیختگیگ الگوی

  از مقدار ≤

اظهار شده و 

  سیختگیگ الگوی

-  

  از مقدار ≤

اظهار شده و 

  الگوی گسیختگی

    از مقدار≤

و  اظهار شده 

  سیختگیگالگوی 

4 

  )N/mm2(های هوازدگی  چسبندگی پس از چرخه

  الگوی گسیختگی

  )الف، ب و پ(

  -  -  -  10-3 بند مطابق
 اظهار شده و مقدار

  گسیختگی لگویا
-  -  

5 
  های جذب آب مؤئینه  رده

  )ر اجزای بیرونی ساختمانمصرف د های مورد برای مالت(
 W 2 تا W 2  W 1 تا W 2  W 0 تا W 2 W 0 تا W 0  8-3 بند مطابق

3/0 ≥  kg/m2 

   ساعت24 از پس
W1 

  - mm  ≥ 5  -  -  -  -  8-3 بند مطابق  )mm(نفوذ آب پس از آزمون جذب آب  مؤئینه  6

7 
  زدگی هواهای  چرخهپس از  الیه زیرنفوذپذیری آب 

)ml/cm2 ساعت48 پس از (  
  -  -  -  10-3 بند بقاطم 

1 ≤  ml/cm2   

   ساعت48 از پس
-  -  

8 
  )µ( نفوذپذیری بخارآب  ضریب

  )های موردمصرف در اجزای بیرونی ساختمان  مالت برای(
  از مقدار ≥   الف،ب9-3بند  بقاطم

  اظهار شده

  از مقدار ≥

  اظهار شده

    از مقدار≥

   اظهار شده

    از مقدار≥

   اظهار شده
15 ≤  15 ≤  

  



 

  های سخت شده  مالت برایها  خالصه ویژگی - 2جدول ادامه 
 GP LW CR OC R T  روش آزمون  ع آزموننو  ردیف

9 
 A.12 جدول

  13-3 بند بقاطم

مقدار 

 بندی شده جدول

  مقدار

 بندی شده  جدول

مقدار 

  بندی شده جدول

  مقدار

  بندی شده  جدول

  مقدار 

  بندی شده جدول
-  

10 

  )W/m.K(هدایت حرارتی  

های مورد مصرف در اجزایی که در معرض الزامات  برای مالت(

  )حرارتی هستند
   2-2-4بند 

  13-3بند مطابق 
- - -  -  -  

10/0T 1 : ≤   

20/0T 2 : ≤ 

 2-2- 6اظهار براساس بند   11-3 بند بقاطم  رده واکنش در برابر آتش 11

 3-2- 6اظهار براساس بند   -  دوام 12

  .اسبه شود مح Ca(OH)2داری، مقدار آهک هوایی باید به صورت هیدروکسید کلسیم  برای تعیین شرایط نگه: الف 

  .است) µ(که مقدار مشخص شده در این استاندارد، ضریب نفوذپذیری بخار آب  کند، درحالی   تعیین میkg/m2.s.Paرا به  ) Λ( ، نفوذپذیری بخار آب  9-3روش آزمون ارائه شده در بند : ب 

  :،  در فرمول زیر ارائه شده است )Λ(دست آمده از نفوذپذیری بخار آب   از مقدار به) µ(محاسبه ضریب نفوذپذیری بخار آب  

                                                      
Λ

×
=

-10101/94  
µ  

  . پاسکال است101325گراد و فشار هوای  سانتی  درجه20در ارتباط با ضریب نفوذپذیری بخار آب معادل هوا در دمای   94/1 × 10-10

GP:  رونی یا داخلی برای مصارف عمومی  مالت اندودکاری بی  
LW: مالت اندودکاری بیرونی یا داخلی سبک     
CR: مالت اندودکاری بیرونی رنگی      
OC:    مالت اندودکاری یک الیه برای مصارف بیرونی  

R:     مالت اصالح شده     
       T:       مالت عایق حرارتی  

  

  



 

  های تازه    خواص مالت6-3
  ارآییعمر ک   6-3-1

که مالت اندودکاری بیرونی و داخلی از         هنگامی.عمر کارآیی باید توسط تولید کننده اظهار شود       

گیـرد،    مورد آزمون قـرار مـی  4-3بند  مطابقبرداری شده و      نمونه 12-3ند   ب مطابق یک محموله 

  .عمر کارآیی آن نباید کمتر از مقدار اظهار شده باشد

 اندودکاری بیرونی یا داخلی که در آنها برای تنظیم گیرش           های  عمر کارآیی فقط در مورد مالت     

  .ای شود، باید مورد آزمون قرار گیرد، مانند مالت تر کارخانه از افزودنی استفاده می

  
  میزان هوای موجود    6-3-2

 میـزان هـوا، بایـد    فـت ا ، محـدوده به بازار  اندودکاری بیرونی یا داخلی    مالت    عرضه در صورت 

 از یـک محمولـه      12-3بنـد     مطـابق  ،هنگـامی کـه مـالت     . ه باشـد  ه اظهار شد  توسط تولیدکنند 

 هوای موجود در مـالت       افت د، میزان گیر  مورد آزمون قرار   3-3بند   برداری شده و مطابق     نمونه

  . باشدباید در محدوده اظهار شده 

شـود،   یهای متخلخل اسـتفاده مـ    که در آن از سنگدانهاندودکاری بیرونی یا داخلی برا ی مالت    

 مالت تـازه    تعیین جرم حجمی   از طریق آزمون      به طور متناوب،   توان  میزان هوای موجود را می    

  .  کردگیری  اندازه 2-3بند   مطابق

   در کارگاهمالت اختالط    6-4
شـته   نیاز دا  ای   ویژه یا زمان اختالط کارگاهی    ، روش تجهیزاتبه   صی از مالت  اع خ انواچنانچه  

 اضافه شدن همه    لحظه زمان اختالط، از     . توسط تولید کننده مشخص شود     ، این موارد باید   باشد

  .شود گیری می اجزای متشکل اندازه



 

  اندودکاری بیرونی و داخلی  های مالت مشخصات   7
  : مشخصات باید شامل موارد زیر باشد

  ....... ایران شماره  ملی استانداردهای اندودکاری بیرونی و داخلی طبق های مالت ویژگی -

 .6-5-4 تا 1-5-4  بندهای و یا نوع مالت مطابق/فرآوردهنام  -

  .کننده تولیدنام -

  . یا تاریخ تولیدنشانه -

ها برای مالت سـخت شـده         بندی  یا رده  شده   اظهار از طریق مقادیر مشخص    خواص مالت باید  

  . مشخص شود3-6 و برای مالت تازه مطابق بند 2مطابق جدول 

  
  ذاریگ گذاری و برچسب  نشانه   8

بندی، بارنامـه یـا ورقـه         کند، باید روی بسته     مشخصات را تعیین می   این  ی که   ا  نشانهیا   همشخص

  . 7بند مطابق  ، شوددرجمربوط به اطالعات تولیدکننده یا سایر اطالعات همراه فرآورده 

  
   ارزیابی انطباق    9
   کلیات    9-1

 استاندارد، ارزیابی انطبـاق بـا توجـه بـه           ن ای های  برای نشان دادن انطباق این فرآورده با ویژگی       

 .شود انجام می 3-9بند مطابق ای  کنترل تولید کارخانهو  2-9بند مطابق  1آزمون اولیه نوع

                                                 
1 : Initial Type Testing 



 

 تـوان   مـی اخـتالف نظـر      در صورت  ،های مرجع مشخص شده در این استاندارد        عالوه بر روش  

  : د، مشروط بر آنکهداام  انج راهای اولیه نوع  آزمونغیر از بههای آزمون دیگری   روش

  دیگـر   شروروش آزمون این استاندارد ملی و       طریق   بین نتایج به دست آمده از        ای  رابطه -الف

  . د شوایجاد

  . این ارتباط در دسترس باشدمربوط به  اطالعات -ب

  
  های اولیه نوع   ونآزم   9-2

هـای    روش، آزمـون  از شروع تولید و عرضـه بـرای فـ         پیش  پس از تکمیل یک فرآورده جدید و      

 بینی شده و مقادیر اظهار شده فرآورده و انطبـاق          تأیید خواص پیش   برای    باید ،مناسب اولیه نوع  

  . انجام گیرد ، با الزامات این استانداردآن

  .دشوبرداری باید مطابق پیوست الف انجام  نمونه

د که منجر به تغییر در      ایجاد شو  ای  به گونه  ،های تولید    در مواد اصلی یا روش     یتغییر که  نگامیه

در . های اولیه نوع بایـد انجـام گیـرد           آزمون گاه،   آن دشومصرف آن   نحوه  مشخصات فرآورده و    

هائی هستند که برای خواصی که تحت تأثیر          های اولیه نوع مناسب، آزمون      چنین مواردی آزمون  

د، انجـام   شـو   می ادایجقرار گرفته یا نیاز به تأیید دارد و خواص جدیدی که با تغییر در مصرف                

  . شود می

  بـرای  2 و با توجه به جـدول        3بند  های آزمون     روشمطابق   باید   ،شود  هایی که انجام می     آزمون

  .برای خواص مالت تازه باشد 3-6 بند وخواص مالت سخت شده 



 

چنانچه تولید کننده خواص اضافی دیگری را اظهـار         . دشوهای اولیه نوع باید ثبت        نتایج آزمون 

مـشخص شـده     ) -(  تعیین نشده و با عالمـت      ها  الزامی برای آن   2 که در جدول     اصیخو(کند  

  .های اولیه نوع مورد آزمون قرار گیرد ، این موارد نیز باید از طریق آزمون)است

  
  ای  کنترل تولید کارخانه    9-3
  کلیات     9-3-1

سیـستم  . شـود  ص و مستند  ای باید در یک کتابچه راهنما مشخ         کنترل تولید کارخانه   برنامه کلی 

 به منظور اطمینان از مطابقـت       ،های کنترل داخلی تولید     ای باید شامل روش     کنترل تولید کارخانه  

کنتـرل  . و مقـادیر اظهـار شـده باشـد        شوند با این استاندارد       هائی که به بازار عرضه می       فرآورده

  : داخلی مشتمل بر یک یا دو مورد زیر است

 برای کنترل تجهیزات، مـواد       آن  به کارگیری نتایج    و  منظم یها  بازرسی  و ها، کنترل   آزمون -الف

  .  و فرآیند تولیدمواد اولیه ورودی به کارخانه  یااولیه

  .هروی فرآورده تولید شد بر منظمیها بازرسی  وها، کنترل آزمون -ب

  
  کنترل فرآیند    9-3-2

 انتخـاب   1-3-9ائی و مطـابق بنـد       شناس،  مواردی که در اسناد کیفیت در رابطه با کنترل سیستم         

  : دشو شود به شرح زیر ارائه می می

   مواد اولیه ورودی به کارخانه  -

هـایی را      و روش  واد اولیه ورودی به کارخانـه     تولیدکننده باید معیار پذیرش م    در صورت لزوم،    

 . دهد، مشخص سازد که برای اطمینان از تطابق آنها با استاندارد مورد عمل قرار می



 

 فرآیند تولید  -

هـا، مطابقـت بـا        بازرسـی در نتیجه   در صورت لزوم، موارد مرتبط با کارخانه و فرآیند تولید که            

های مکرر همراه با مقادیر یا معیارهای الزم برای تجهیـزات و کـارکرد آنهـا                  استاندارد و آزمون  

  کار برده   به روش   هنگامی که مقادیر یا معیاری به دست نیامد،       . دشوشود، باید مشخص      ارائه می 

 واسـنجیدن تنـاوب  .  شـوند واسـنجی گیری باید  وسایل توزین و اندازه . دشو مشخص باید   شده

 . دشوباید مشخص 

  
   فرآورده نهائی   آزمون    9-3-3
  های فرآورده نهائی  آزمون) 1

ای مورد آزمون قـرار گیـرد بـه شـرح زیـر               حداقل مواردی که باید توسط کنترل تولید کارخانه       

  :تاس

   حداکثر اندازه دانه و مقدار آب اختالط برای مالت خشک-

   چگالی انبوهی مالت تازه-

   چگالی انبوهی و مقاومت فشاری مالت سخت شده -

بـرداری و تنـاوب       نمونـه  ای، شـامل یـک برنامـه        در صورت لزوم، سیستم کنترل تولید کارخانه      

  . دشوآزمون باید ثبت برداری و  نتایج نمونه. آزمون برای فرآورده نهائی است

  وسایل آزمون ) 2

  .  شوندواسنجیوسایل آزمون که روی نتایج آزمون تأثیرگذار هستند، باید 

  



 

  ردیابی    9-3-4 
 و اسـتفاده از آنهـا        به کارخانـه   واد اولیه ورودی  های ردیابی و کنترل م      در صورت لزوم، سیستم   

رل موجـودی فـرآورده تولیـد شـده بایـد در            سیستم کنتـ  . دشوباید در اسناد و مدارک کیفیت ارائه        

 ردیابی فرآورده های غیرمنطبق بـا اسـتاندارد          این کنترل باید شامل روش    . دشومدارک کیفیت ارائه    

  .نیز باشد



 

  پیوست الف
  ها  محمولهطرفانه بیبرداری برای آزمون اولیه نوع و آزمون  نمونه

  )یلزاما(
   کلیات   1-الف

د برای آزمون اولیه نوع و در مواقعی که ارزیابی تطابق بـا اسـتاندارد               برداری بای   این روش نمونه  

 خواصی که توسـط تولیدکننـده       تنها،  طرفانه  بیآزمون  در. فرآورده مورد نیاز است، به کار برده شود       

هـا، بایـد فرصـت حـضور در زمـان              نمایندگان کلیـه محمولـه     .دشوه است، باید ارزیابی     شد  اظهار  

  . ته باشندبرداری را داش نمونه

 مالت دارای   محمولهیک   باید از  ،برای یک نمونه  الزم   اندودکاری بیرونی و داخلی   مقدار مالت   

  . برداری شود مکعب، نمونه متر10کثر حجم حدا

  

  برداری   نمونه روش    2 -الف
  .  انجام شود 12-3 بندهای ذکر شده در  برداری باید به یکی از روش روش نمونه

 یـک محمولـه     1بندی و عرضـه      بسته حوهبه ن بستگی   به طور معمول   برداری  روش نمونه انتخاب  : یادآوری

  . ددار مونمورد آز

  

  

  

                                                 
1: Physical Form 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
ICS: 91.100.10 

  ١٩  :حه صف 

  


