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  خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3 مـادة  يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

مؤسسـات   و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسان مؤسسه از مركب فني هاي ن كميسيو در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

توليدي،  رايطبه ش توجه با و ملي مصالح با همگام كوششي و شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كه است تجاري و وريآ فن

نـويس   پـيش  .شـود  مـي  حاصـل  غيردولتي و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز واردكنندگان، و صادركنندگان

 از دريافت پس و شودمي ارسال مربوط فني هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 و ايران چـاپ  )رسمي(ملي استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها

  .شود مي منتشر

كننـد   مـي  تهيـه  شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايت با نيز يصالحذ و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ترتيـب،   بـدين  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، صورت در و بررسي و طرح ملي دركميتة

ـ  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي ي مل

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

1اسـتاندارد   المللـي  بـين  سـازمان  اصـلي  اعضـاي  از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
(ISO)  المللـي   بـين  كميسـيون

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه لملليا بين سازمان و

(OIML) 4رابـط  تنهـا  انعنـو  بـه  و است
كـدكس   كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC)خاص هاي نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، هاي پيشرفت آخرين از كشور،

كنندگان،  مصرف از حمايت براي قانون، در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند مي ايران نعتيص تحقيقات و استاندارد مؤسسة

اجـراي   اقتصـادي،  و محيطـي  زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت حفظ

استاندارد،  عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم اي / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي

و  صادراتي كاالهاي استاندارد اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه. نمايد اجباري

  فعال مؤسسات و ها سازمان خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 ها آزمايشگاه محيطي، زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سامانه صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

تأييد  نظام ضوابط براساس را مؤسسات و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز

نظـارت   آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي بيارزيا ايران صالحيت

تحقيقـات   انجـام  و گرانبهـا  فلزات عيار تعيين سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، لملليا بين دستگاه ترويج. كند مي

 .است مؤسسه اين وظايف ديگر از نايرا ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي

 

                                                                                                                                                   
 ايران صنعتي تحقيقات و رداستاندا موسسة *

1- International Organization for Standardization 

2 -International Electro Technical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 -Contact Point 

5 -Codex Alimentarius Commission 
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  استاندارد فني تدوين كميسيون

هاي  سامانهـ  ها براي ساختمان كاري حرارتي هاي عايق فرآورده «

استايرن منبسط  پلي  بر پاية (ETICS)  بيروني حرارتي    مركب عايق 

  »ها ويژگي -شده 

  

  نمايندگييا / سمت و  : رئيس

   اكبر علي، يوسفي

  )شيميدسي مهن دكتراي(

  

  پژوهشكده صنايع رنگ

    :اندبير

  بختياري، سعيد

  )شيمي مهندسيارشد كارشناس (

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

   ليال، اكبري تقي

  )شيميارشد كارشناس  (

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

    : اعضاء

  طيبه، اركپرهيز

  )دكتراي ساختمان(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

   نده، ناهيدخداب

  )شيمي كارشناس  (

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  آزاده، شارسان

  )فيزيك كارشناس(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
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  مقدم، الهام عسكري

  )كارشناس شيمي(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  مهرناز، لنكراني

  )معماريارشد كارشناس  (

  

  سازي مصرف سوخت كشور سازمان بهينه

  محمدحسين، اردكاني اجديم

  )شيمي كارشناس(

  

  مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 

  بهروز، محمدكاري

  )دكتراي فيزيك ساختمان(

  

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

            سهراب ،ويسه

  )دكتراي مهندسي معدن(

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن 

    

  يگاني، فرشته

  )كارشناس مهندسي عمران(

  وزارت صنايع و معادن
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                متصل به وسيله اتصاالت مكانيكي ETICSمقاومت بيرون كشيدن مربوط به سامانه   3ـ3ـ5
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  22گذاري شوند فرآورده يا برچسب با اطالعات زيرنشانه اجزاي مطابق اين استاندارد بايدبه وضوح روي  2ـ9
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  گفتار پيش

  بيروني حرارتي هاي مركب عايق سامانهـ  ها براي ساختمان كاري حرارتي هاي عايق فرآورده «استاندارد

(ETICS) توسط مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه ،»ها  ويژگي -استايرن منبسط شده  پلي  بر پاية 

 ملي كميتة اجالس مينست و دوازدهدوي در و شده تدوين و تهيه مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

اين  اينك ،شد تصويب 02/11/1387  مورخ هاي ساختماني هفرآوردمهندسي ساختمان و مصالح و  استاندارد

 ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد بهاستاندارد 

   .شود منتشر مي  ايران ملي استاندارد  عنوان به ،1371 ماه  بهمن  مصوب

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد تجديدنظر لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

 بنابراين، بايد. گرفت خواهد قرار موردتوجه مربوط فني كميسيون در تجديدنظر هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره

  

  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيأمنبع و م

  

BS EN 13499:2003, Thermal insulation products for buildings - External thermal insulation 

Composite Systems (ETICS) Based on Expanded Polystyrene - Specification 
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هاي مركب عايق حرارتي  ها ـ سامانه براي ساختمان كاري حرارتي هاي عايق فرآورده

  ها ويژگي -استايرن منبسط شده  پلي  بر پاية (ETICS) بيروني 

 

  هدف  1

  

ـ  سامانهاي براي  هاي كارخانه فرآورده، تعيين الزامات اين استانداردهدف از تدوين  ب عـايق حرارتـي   هاي مركّ

شده و به عنوان عايق حرارتي  اي توزيع ، كه به صورت بستهشده استايرن منبسط پلي ة، بر پاي)ETICS( بيروني

دهـد و شـامل    را شـرح مـي   فـرآورده هـاي   ايـن اسـتاندارد مشخصـه   . باشد مي شوند، ها استفاده مي ساختمان

  .گذاري است ري و برچسبگذا عالمتهايي براي آزمون،  روش

  

   دامنه كاربرد 2

  

هبود عايق حرارتي به موجود يا جديد به منظور ب هاي بيروني ديوارها و يا زيرطاقبراي سطوح  ETICS سامانه

 كه هاي گوشه و غيره هاي اصلي، پروفيل پروفيلي مانند شامل قطعات خاص ETICS سامانه .شود كار برده مي

باعث  ETICS سامانه. رود به كار مي) ها و غيره ها، ديوار ها، گوشه دهانه(اي مجاور ه براي اتصال آنها به سازه

در پايداري ديوار و  نقشي ETICS هاي  سامانه. شود ها مي محافظت در برابر هوازدگي و بهبود ظاهر ساختمان

  . شوند، ندارند ها نصب مي يا زيرطاقي كه روي آن

  . گيرد ، نيز دربرمياست كارالزم پشت حرارتي براي انتقال باربه مصالح عايق كه را هايي سامانهاين استاندارد   2-1

mبيشتر از  يا برابر  ةشد حرارتي اعالم يك مقاومتهايي با  سامانهاستاندارد  اين  2-2
2
.K/W1 گيرد را دربرمي .  

  . درنظرگرفته شوندبايد ETICS سامانه ي مربوط به مقاومت مكانيكي وپايداريهاي ملّ نامه الزامات آيين  2-3

  . گيرد نمي در بركار،را پشت نصب، محل به ساختمان سطحوETICS سامانه بينمكانيكي استانداردمقاومت  اين  2-4

  

  مراجع الزامي 3

  

. به آنها ارجاع داده شده است ملي ايران مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد

  . شود محسوب ميملي ايران جزئي از اين استاندارد  ترتيب آن مقررات بدين
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ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  كه به مدركي يا ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه درصورتي

مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع داده شده در مورد . موردنظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .هاي بعدي آنها موردنظر است رين تجديدنظر و اصالحيهاست همواره آخ

  

  :ر براي اين استاندارد الزامي استاستفاده از مراجع زي

  

 ،كاري حرارتي هاي عايق فرآورده ،مصالح ساختماني ،1383سال : 7298 شماره راناستاندارد ملي اي 1- 3

  .روش آزمون ـ ها تعيين ابعاد خطي آزمونه

هاي  فرآورده، واكنش در برابر آتش براي مصالح و 1383سال : 8299 شمارهملي ايران استاندارد  2ـ3

  .بندي ـ طبقه ساختماني

هاي  فرآورده، واكنش در برابر آتش براي مصالح و 1383سال: 7271ـ2 شماره ملي ايراناستاندارد  3ـ3

 ـ آزمون قابليت نسوختن مواد   ـ قسمت دوم  هاي آزمون ـ روش ساختماني

هاي  فرآورده، واكنش در برابر آتش براي مصالح و 1384سال : 7271ـ4 شمارهملي ايران استاندارد  4ـ3

هاي ساختماني در برخورد  فرآوردهـ  قابليت افروزش    ـ قسمت چهارم  هاي آزمون ـ روش ساختماني

 ).آزمون منبع تك شعله(مستقيم شعله 

هاي ساختماني،  آوردهفر، واكنش در برابر آتش 1385سال : 7271ـ5 شماره استاندارد ملي ايران 5ـ3

  .ـ تعيين گرماي ناشي از سوختن مواد  ـ قسمت پنجم روش آزمون

 ،كاري حرارتي هاي عايق فرآورده ،مصالح ساختماني 1384سال : 8081 شمارهران ملي اياستاندارد  6ـ3

 .روش آزمون ـ مواد آلي تعيين 

هاي  فرآوردهبراي مصالح و ، واكنش در برابر آتش 1384سال  :7271-8 شماره راناستاندارد ملي اي 7ـ3

روش هاي تثبيت شرايط و ضوابط كلي براي انتخاب ـ   هشتمـ قسمت  آزمون هاي ساختماني، روش

  .كار پشت مصالح

 ،كاري حرارتي هاي عايق فرآورده ،مصالح ساختماني ،1387سال  :10950 شماره راناستاندارد ملي اي 8ـ3

  .ها ويژگي - اي استايرن منبسط كارخانه پلي

  ،كاري حرارتي هاي عايق فرآورده ،مصالح ساختماني ،1387سال  :11058 شماره رانندارد ملي اياستا 9ـ3

  .ارزيابي انطباق

  ،كاري حرارتي هاي عايق فرآورده ،مصالح ساختماني ،1387سال  :11061 شماره راناستاندارد ملي اي 10ـ3

  .هاي ليف شيشه تعيين خواص مكانيكي شبكه



 9

هاي ساختماني،  فرآورده، واكنش در برابر آتش 1387سال : 7271ـ6 شماره استاندارد ملي ايران 11ـ3

ها در معرض تهاجم عامل  پوش هاي ساختماني به جز كف فرآورده:  مششـ قسمت  آزمون هاي روش

   ). SBI(گرمايي مشتعل منفرد 

 BS EN 1062-3:1999, Paints and varnishes-coating materials and coating systems for 12ـ3

exterior masonry and concrete-Determination and classification of liquid-water 

transmission rate (permeability). 

 coating materials and coating systems forـBS EN 1062-11:2002, Paints and varnishes 13ـ3

exterior masonry and concrete- Methods of conditioning before testing. 

BS EN 13494:2002, Thermal insulation products for building applications 14ـ3  - 
Determination of the tensile bond strength of the adhesive and of the base coat to the 

thermal insulation material. 

 -BS EN 13495:2002, Thermal insulation products for building applications 15ـ3
Determination of the pull-off resistance of external thermal insulation composite 

systems (ETICS) (foam block test). 

 -BS EN 13497:2002, Thermal insulation products for building applications 16ـ3

Determination of the resistance to impact of external thermal insulation composite 

systems (ETICS). 

 -BS EN 13498:2003, Thermal insulation products for building applications 17ـ3

Determination of the resistance to penetration of external thermal insulation composite 

systems (ETICS). 

- BS EN ISO 4628-2:2003, Paints and varnishes-Evaluation of degradation of coatings 18ـ3
designations of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in 

appearance- Assessment of degree of blistering. 

 -BS EN ISO 4628-4:2003, Paints and varnishes- Evaluation of degradation of coatings 19ـ3

Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in 

appearanceـ Assessment of degree of cracking. 

  -BS EN ISO 4628-5:2003, Paints and varnishes- Evaluation of degradation of coatings 20ـ3

Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in 

appearanceـ Assessment of degree of flaking. 

 BS EN ISO 6946:1997, Building components and building elements-Thermal 21ـ3

resistance and thermal transmittance – calculation method. 

 BS EN ISO 7783-2:1999, Paints and varnishes-Coating materials and coating systems 22ـ3

for exterior masonry and concrete-Determination and classification of water ـ  vapor 

transmission rate (permeability). 

 .BS EN ISO 9229:2007, Thermal insulation - Vocabulary 23ـ3

 BS EN ISO 10456:2000, Building materials and products- Procedures for determining 24ـ3

declared and design thermal values. 

 .ISO 1887:1995, Textile glass -Determination of combustible-matter content 25ـ3

 BS EN 1542:1999, Products and systems for the protection and repair of concrete 26ـ3

structures- Test methods- Measurement of bond strength by pull-off. 

 .BS EN 1990:2002, Euro code- Basis of structural design 27ـ3
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 BS EN ISO 13788:2002, Higrothermal performance of building components and 28ـ3

building elements- Internal surface temperature to avoid critical surface humidity and 

interstitial condensation – Calculation methods. 

  

  هاي اختصاري و واژه هاتعاريف، نمادها، يكاو  اصطالحات 4

  

، اصطالحات و تعاريف زير 23-3تعاريف تعيين شده در استاندارد بند اصطالحات وعالوه بر  ،اين استاندارد در

  :دنرو كار ميه بنيز 

  

   1ـ4

  ETICS نهساما چسب براي

  .روند به كار مي كار كاري حرارتي به پشت مصالح عايق چسباندنبراي كه  سامانه ةويژ وادم

  

   2ـ4

  ETICS سامانه پوشش پايه براي

ايـن اليـه شـامل    . ودر مـي حرارتـي بـه كـار     كـاري  عـايق به طور مسـتقيم روي مصـالح    كه سامانهويژه  ةالي

    .كند را فراهم مي سامانهاين  اص مكانيكيبيشتر خو ،پوشش پايه. ستنيز هكننده  تقويت

  

   3ـ4

  )ETICS( بيرونيمركب عايق حرارتي  سامانه

كامل از محل توليد به محل كارگاه ساختماني منتقل و استفاده  سامانهاي كه به صورت  هاي كارخانه فرآورده

كـار انتخـاب    و پشـت  انهسـام كننده بـراي   كه به ويژه توسط توليد هستندشوند، حداقل شامل اجزاي زير  مي

  :دنشو مي

   ويژهمكانيكي  اتصاالتو  سامانه ويژةچسب  -

 سامانه ويژةكاري حرارتي  مصالح عايق -

 . كننده باشد شامل تقويتكه حداقل يك اليه آن  سامانهيك يا چند اليه از پوشش پايه  -

 سامانه ةويژكننده  تقويت -

 .تزئيني نيز باشد تواند شامل يك پوشش كه مي سامانه ةويژ 1كاري  نازك -

  . شوند كار توسط توليدكننده طراحي مي و پشت سامانهبه طور خاص براي  ETICS سامانه اجزاي ةهم

  

                                                                                                                                                   
1-Finishing Materials 
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   4ـ4

    ETICS سامانه برايكاري  نازك مصالح

مصالح  .دهد را تشكيل مي ETICS سامانهنهايي  ةكه الي سامانهيا معدني ويژة / آلي ومصالح  ،ماده معدني

بافت و  ،سامانهچنين به  هم. كند محافظت در برابر هوازدگي را فراهم مي ،تركيب با پوشش پايه در كاري نازك

  .دهد رنگ مي

  

   5ـ4

    ETICS سامانه هاي الياف شيشه براي شبكه

در هر دو جهت تار و پود كه با پرداخت  ،اي پيوسته شيشهتابيدة شامل الياف  سامانه ةشد بافته ويژةالياف 

 .   اند وري شدهآ بر قليا عملمقاوم در برا

  

  6ـ4

   ETICS سامانه مكانيكي براي اتصاالت

، براي مثـال  رود كار مي به كار كاري حرارتي به پشت هاي عايق سامانهكردن  براي متصلكه  سامانه ويژةوسايل 

    .است ها ها يا مهار ريل

  

   7ـ4

   ETICS سامانه كننده براي تقويت

 بـراي  هـا  كننـده  تقويت. است فته در پوشش پايه براي بهبود مقاومت مكانيكي آنگر ، جايسامانهويژة مصالح 

   .هاي فلزي يا الياف شيشه هستند معموالً شبكه ETICS سامانه

  

  8ـ4

  طاق زير

  .استسطح زيرين نمايان يك قسمت افقي از ساختمان 

  

   9ـ4

  كار پشت

هـاي   تواند با اندودهاي معدني يا آلي يا پوشش ار ميك پشت. است سطح يك ديوار يا زيرطاق موجود يا جديد

  .  شده باشد رنگي روكش

  .كنيد مراجعه 7ـ3استاندارد بند كارها به  براي آزمون واكنش در برابر آتش پشت ـ يادآوري
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   10ـ4

  يكاها و  هاي اختصاري ، واژهها نماد

  :است داده شدهشرح  1در جدول ارد در اين استاندكاررفته  هاي اختصاري به و واژه هايكا ،ها مادن

  

  هاي اختصاري  نمادها، يكاها و واژه ـ1جدول 

  يكا  كميت نماد

NAnch تعداد مهارها در مترمربع n/m
2 

R شده مقاومت حرارتي اعالم  m
2
.K/W 

RD هاي شده تخته مقاومت حرارتي اعالم EPS   m2.K/W  

Sd بار مكش باد طرح  kPa  

Sk بار مكش باد مشخصه kPa 

λD هاي تخته براي شده اعالم حرارتي ضريب هدايت EPS   W/(m.K)  

d هاي ضخامت تخته EPS   mm 

Xd,anch مقاومت بيرون كشيدن طرح براي هر مهار  kPa  

Xd مقاومت بيرون كشيدن طرح ETICS kPa  

Xk مقاومت بيرون كشيدن مشخصه براي ETICS  kPa 

D هاي كالس رواداري ضخامت براي تخته EPS 

E هاي كالس رواداري گونيا بودن براي تخته EPS 

H هاي كالس پايداري ابعادي براي تخته EPS 

I تراز مقاومت در برابر ضربه 

L هاي كالس رواداري طول براي تخته EPS 

P هاي كالس رواداري تخت بودن براي تخته EPS  

PE  مقاومت در برابر فرورفتگيتراز  

R هاي تهتراز مقاومت حرارتي تخ EPS 

T هاي تراز مقاومت كششي عمود بر سطح براي تخته EPS 

W هاي كالس رواداري عرض براي تخته EPS   

γX ضريب ايمني جزئي براي مقاومت بيرون كشيدن طرح ETICS 

γS ضريب ايمني جزئي براي بار مكش باد طرح 

ETIC

S 
 مركب عايق حرارتي بيروني سامانه

EPS شده استايرن منبسط پلي  

ITT آزمون نوع اوليه  
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  وسايل 5

  اتكلي  1ـ5

اين استاندارد بايد با  براي مطابقت با ها فرآورده. شودارزيابي اين استاندارد  6بند  مطابقبايد  فرآوردهخواص 

  .دنمطابقت داشته باش، صورت مقتضي در، 11ـ5تا  2ـ5 بندالزامات 

  .توليدكننده اعالم شوند ةنيست اين خواص تعيين و به وسيل نباشد، نيازي فرآوردهاگر عمالً هيچ الزامي براي 

  

   مقاومت حرارتي   2ـ5

از مقادير مقاومـت   استفاده با 24ـ3و  21ـ3استاندارد بند مطابق بايد  ETICS سامانه مقاومت حرارتيمقدار 

رتي اعالم شده حرا هاي مقاومتيك از  هيچ. محاسبه شود ،8ـ3استاندارد بند  مطابقشده  اعالم EPS حرارتي

m نبايد كمتر از
2
.K/W0/1 باشد.   

  

 λDو هـدايت حرارتـي اعـالم شـده      d، اساساً تحت تأثير ضـخامت  ETICSجويي در انرژي با كاربرد سامانه  صرفهـ   وريآياد

  :ردمحاسبه ك 1توان با استفاده از معادلة  را مي Rمقاومت حرارتي اعالم شدة . مصالح عايق حرارتي به كار رفته است

  

)1(  
D

D

d
RR

λ
=≈  

  

   سامانهمقاومت مكانيكي و پايداري  3ـ5

شـدگي و   جمع ،جرم، مكش هوا، دما، رطوبت ةبايد در برابر تنش تركيبي ايجاد شده به وسيل ETICS ةسامان

   .پايدار باشد و غيره  همچنين بارهاي تحت كاربرد معمول

   .ورده كندآكار برده شود كه الزامات مقاومت مكانيكي وپايداري را بر هاي طراحي وب گونه به بايد ETICS ةسامان

  

. اند تجربي هستند و به وسيله مكش باد مورد انتظار تعيين شده 3ـ3ـ5و  2ـ3ـ5، 1ـ3ـ5 هاي اعداد ارائه شده در بند ـ يادآوري

  .وابسته هستند، مربوط ETICS سامانه هاي مصالح به كار رفته به عنوان اجزاي همچنين به مشخصه اين اعداد

  

  EPSتخته  مقاومت چسبندگي پوشش پايه به  1ـ3ـ5

هيچ نتيجه  .شود تعيين 14ـ3استاندارد بند بايد مطابق  EPSپوشش پايه نسبت به تخته  چسبندگيمقاومت 

  .باشد kPa80آزموني نبايد كمتر از 
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  وسيله چسب به متصل ETICS هاي سامانه براي   EPSچسب به تخته چسبندگيمقاومت   2ـ3ـ5

كار بـه   شوند كه اتصال به پشت هايي تعريف مي سامانهبه صورت  ،به وسيله چسب لمتصETICS  هاي سامانه

مقاومت چسـبندگي   .مكانيكي تكميلي باشند اتصاالتآنها ممكن است شامل . شود وسيله چسب تضمين مي

 kPa80نبايـد كمتـر از    يهيچ نتيجه آزمون. شود تعيين 14ـ3مطابق استاندارد بند بايد EPS تختهچسب به 

  .باشد

  

كـار بـردن چسـب     كار  كه براي چسب زدن مناسب است، با بـه  توانند به تنهايي به يك پشت مي ETICS هاي سامانه ـ يادآوري

 ، بايـد 26-3اسـتاندارد بنـد   گيري شده مطابق  كار، اندازه در موارد مشكوك،حداقل مقاومت پيوندي چسب به پشت. متصل شوند

  .كار چسبانده شود بايد به وسيله چسب به پشت EPSهاي  سطح تخته 40%باشد و حداقل  kPa80بيشتر از 

  

      متصل به وسيله اتصاالت مكانيكي ETICS سامانهمقاومت بيرون كشيدن مربوط به   3ـ3ـ5

ابق استاندارد بند مكانيكي بايد مطاتصاالت به وسيله  متصل ETICS سامانه مربوط به مقاومت بيرون كشيدن

 سامانه ،xdمقاومت بيرون كشيدن طرح، . كار تعيين شود بين عايق و پشت ،بدون استفاده از چسب ،15ـ3

ETICS شده ، يحابايد بزرگتر از بار مكش باد طرSdباشد ،.   

  

  :صورت زير محاسبه شودبه بايد ، ETICS  ،xd هاي سامانه مقاومت بيرون كشيدن طرح براي ـ يادآوري

)2(  d
S

d
x ≥   

  )3(  

  
s

.γ
k

S
d

S =  

)4(  
xγ

k
X

Xd = 

  

 γS=5/1جزئـي   ، ضريب ايمنيSd هاي ملي براي بار مكش باد طرح، نامه ضرايب ايمني جزئي در آئين نبوددر 

  .بايد استفاده شود 27ـ3مطابق استاندارد بند 

  :، بايد به صورت زير محاسبه شودNAnch ،ترمربع م هاي الزم در هر تعداد مهار

)5(  
Anch,d

d
Anch

X

X
N =  

  

  : است كه از دو روش زير به دست آيد يمقدار نكمتري ، برابر باXd,Anchكه در آن مقاومت طرح براي هر مهار 

  يا ،نامه فني مهار كار، طبق گواهي مقاومت طرح بيرون كشيدن مهار از پشت -

   .15ـ3استاندارد بند مطابق  ETICS سامانه برايون كشيدن مقاومت طرح بير -

با اسـتفاده از ضـريب    ،هاي ملي، مقاومت طرح براي بيرون كشيدن نامه ضرايب ايمني جزئي در آيين نبوددر 

  .شود محاسبه مي  γx=5/1ايمني جزئي 
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وسـيله فروشـنده    لـف بـه  ها در هر مترمربع براي بارهاي مكـش بـاد مخت   تعداد مهار، ETICS سامانه براي هر

  .، ارائه شودجدولي  به صورتتواند  مي

ي الزمهـا  كار با مهـار  به پشت متصلهايي  تواند به وسيله پروفيل مي ،كار عايق به پشت تختهال همچنين اتص 

نماينده آزمون شده، مطابق ة دراين صورت، توجهي ويژه به حداقل سطح مورد نياز براي يك نمون. انجام شود

  .بايد صورت گيرد 15ـ3بند  دارداستان

  

  واكنش در برابر آتش  4ـ5

  . شود تعيين 2ـ3استاندارد بند بندي واكنش در برابر آتش بايد مطابق  طبقه

  

  EPSهاي  تخته  5ـ5

الزامات مشخص شده در  با بايد، ETICS ةسامان به صورت مصالح عايق حرارتي دركار رفته  به EPSهاي  تخته

  .اند، مطابق باشند فهرست شده 2كه در جدول  و آنهايي 8ـ3استاندارد بند 
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  EPSهاي  براي تخته فرآوردهالزامات  ـ 2جدول 

  مشخصه
  الزامات

  مقدارحدي/ تراز/كالس  مقدار

  مقدار حدي   ≤ m 2.K/W00/1 RD   مقاومت حرارتي اعالم شده

  مقاومت كششي عمود بر سطوح
kPa  100≥  100 TR  

   1 يا مهارها چسبي  ه وسيلهب متصل هاي تخته

  kPa  150≥  150 TR  1ها ريل ةبه وسيل متصل EPS هاي تخته

 DS(N)2  ±2/0%  پايداري ابعادي

  mm/m 2±  S2  رواداري گونيا بودن

  mm 5±  P4  رواداري تخت بودن

  mm 2±  L2  رواداري طول

  mm 2±  W2  رواداري عرض

  mm 1±  T2  رواداري ضخامت

  مقدار حدي  > kg/m2 5/0  سازي جزئيور دت با غوطهمرازجذب آب د

  .شود در تركيب با يك چسب، مانند يك سامانه بدون چسب عمل مي  متصل به وسيلة مهار يا ريل EPS هاي ـ با تخته1

  

الزامات باالتر يـا  . است سامانهمسؤول عملكرد  ETICS ةسامانفروشنده . حداقل الزامات هستند، 2الزامات در جدول  ـ يادآوري

  .، ضروري درنظر گرفته شوندسامانهتوانند به وسيله فروشنده  مي EPSهاي  ي براي تختهاضاف

  

  كننده مقاومت كششي تقويت  6ـ5

  :شوند وردهآبرالزامات زير بايد. شود تعيين10ـ3استاندارد بند طبق شيشه بايد هاي الياف شبكه مقاومت كششي

اشد و هيچ مقدار منفردي در حالـت اوليـه نبايـد    ب N/mm40مقدار ميانگين مقاومت كششي بايد بزرگتر از -

  باشد؛ N/mm36كمتر از 

محـيط  شده تحت شرايط معمـولي و يـا    داري نگهشكست،  ةازدياد طول در نقط همقاومت كششي ب نسبت -

 . باشد kN/mm1نبايد كمتر از مهاجم، 

  50%بزرگتـر از   ، بايـد 10ــ 3اسـتاندارد بنـد   مطـابق   مهـاجم، در محـيط   داري نگهمقاومت كششي پس از  -

 .مقاومت كششي اوليه باشد

. ساخته شود 1آستنيتنزن  زنگبايد از فوالد گالوانيزه يا فوالد  سامانهكننده براي  فلزي يا شبكه تقويت ةشبك

µm20)g/mبايد  ،براي شبكه گالوانيزه يا توري، حداقل ضخامت پوشش روي
و گالوانيزه كردن بايد )  ≤2275

  . باشد mm19تا  mm9 ها بايد بين رشته ةفاصل. ا شبكه انجام شودپس از جوشكاري توري ي

                                                                                                                                                   
بندي مؤسسه آهن و فوالد آمريكا كه براي جوشكاري مناسب بوده،  طبق دسته 200-300فوالد سري   Austenitic Stainless Steel :ـ1

    .به عمليات حرارتي نياز ندارد
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 سـامانه مسؤول عملكـرد    ETICS سامانهفروشنده . هستند الزامات، حداقل 2اين الزامات در جدول  ـ يادآوري

  .توانند به وسيله فروشنده، ضروري درنظر گرفته شوند ميكننده  تقويتالزامات باالتر يا اضافي براي . است

 

   مايع آبدر برابر  سامانهسطح تراوايي   7ـ5

تـر از   آزموني نبايـد بـزرگ   ةهيچ نتيج. تعيين شود 12ـ3استاندارد بند بايد مطابق مايع، آب  در برابر تراوايي

kg/m
2
.h

  .نيستكاري  نازك زام باشد، نيازي به آزمايش مصالحاگر پوشش پايه مطابق اين ال. باشد 5/0 0.5

  

  ضربه مقاومت در برابر  8ـ5

هيچ نتيجه آزموني نبايـد كمتـر از الـزام    . شود تعيين 16ـ3استاندارد بند مقاومت در برابر ضربه، بايد مطابق 

  .، براي تراز اعالم شده باشد3داده شده در جدول 

  هاي مقاومت در برابر ضربه تراز ـ3جدول 

 الزام  تراز

I2 در   بدون آسيبJ2  

I10  در   بدون آسيبJ10  

  

  فرورفتگيمت در برابر مقاو  9ـ5 

هيچ نتيجه آزمـوني نبايـد كمتـر از    . شود تعيين 17ـ3بند مطابق استاندارد ، بايد مقاومت در برابر فرورفتگي

  .، براي تراز اعالم شده باشد4الزام داده شده در جدول 

  فرورفتگيهاي مقاومت در برابر  تراز ـ4جدول

 الزام  تراز

200 PE N200>  

500 PE  N500>  

  

  بخارآبتراوايي در برابر   10ـ5

هـيچ  . شـود  تعيين 22ـ3استاندارد بند بايد مطابق  كاري نازكبخار آب پوشش پايه و مصالح  تراوايي در برابر

g/mآزموني نبايد كمتر از   ةنتيج
2
.d20 باشد .  

  

رخ نخواهـد داد بـه    دنكـر  گـرم  ةگونه چگالش مضري در اين مـورد در طـول دور   شده كه با اين نتيجه هيچ مشاهده ـ يادآوري

. باشـد  K30كمتـر از   بيرون و اختالف دما بين هواي داخل و 60%شرطي كه متوسط رطوبت نسبي روزانه هواي داخل كمتر از 

  . دكر محاسبه 28ـ3استاندارد بند توان مطابق  براي شرايط ديگر، چگالش را مي
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  روي پوشش پايه كاري نازكدوام و چسبندگي مصالح   11ـ5

دوام و چسـبندگي  . آمـده اسـت   5كاري روي پوشش پايه در جـدول   دوام و چسبندگي مصالح نازك الزامات

از تثبيـت   ، پـس 20ــ 3و  19ــ 3، 18ــ 3هـاي   بايد مطابق استاندارد بندكاري روي پوشش پايه  مصالح نازك

  . شود تعيين 13ـ3استاندارد بند شرايط مطابق 

  

  كاري روي پوشش پايه كالزامات دوام و چسبندگي مصالح نازـ  5جدول 

 الزامات  مشخصه

   هيچ EN4628-2شدگي مطابق  درجة طبله

  EN 4-4628خوردن مطابق درجة ترك
  )ها تعداد متوسط ترك( 3 ةدرج: ها مقدار ترك

  )µm200حداكثر با پهناي( 2 ةدرج: ها ترك اندازه

  EN 5-4628درجة پوسته شدن مطابق 
  )1% ده كمتر يا مساويسطح پوسته ش( 3ةدرج: شدن مقدار پوسته

  )mm3مساويشدن كمتريا پوسته ةانداز( 2 ةدرج: پوسته شدن ةانداز

  

  آزمون      هاي روش   6

  برداري نمونه  1ـ6

  . مطابق استانداردهاي روش آزمون مربوط، آماده شوندها بايد   آزمونه

  

  شرايط تثبيت  2ـ6

  حرارتي كاري مصالح عايق به كششي چسب چسبندگي مقاومت تعيين هابراي آزمونه شرايط تثبيت  1ـ2ـ6

  . داري شوند روز نگه 28براي حداقل ) 50±10(%و رطوبت نسبي  )C)2±23°ها بايد در دماي  آزمونه

  

  .تواند با توافق طرفين باشد شرايط ديگر مي ـ يادآوري

  

شـي  كش چسـبندگي يين مقاومـت  تع براي  13-3بند مطابق استاندارد   تثبيت شرايط آزمونه  2ـ2ـ6

ابـر ضـربه،   ، مقاومـت در بر مـايع  آب در برابـر  سامانهسطح تراوايي مصالح عايق حرارتي،  به پوشش پايه

  كاري روي پوشش پايه بخار آب، دوام و چسبندگي مصالح نازك تراوايي دربرابر، مقاومت دربرابرفرورفتگي

  

و سپس  كنيدداري  روز نگه28ل براي حداق) 50±10(% و رطوبت نسبي) C)2±23°بايد در دماي  را ها  آزمونه

  :دهيدكامل تثبيت شرايط شامل موارد زير قرار  ةدر معرض سه چرخ
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ها كامالً  ، براي اطمينان از اينكه آزمونه)C)2±23°در دماي  لوله كشيساعت در آب  24به مدت  داري نگه -

  ). شامل تخته عايق حرارتي(مانند  ور باقي مي غوطه

  )C)2±50°ر دماي ساعت د 24به مدت  داري نگه -

هـاي بيشـتر    ، قبل از انجـام آزمـون  )50±10(%و رطوبت نسبي ) C)2±23°ها را در دماي   پس ازآن،  آزمونه

  . دكنيداري  ساعت نگه 24براي حداقل 

  

ت و رطوبـ ) 2±23(C°هـا بايـد در دمـاي     ، آزمونـه )مثالً پايان هفته يا به داليل ديگـر (ها  بين چرخه  در طول وقفه ـ1 يادآوري

  .شوند داري نگه) 50±10(%نسبي 

  

  .تواند با توافق طرفين باشد شرايط ديگر مي ـ2 يادآوري

  

  

  آزمون   3ـ6

  .آزمون مربوط، انجام شود  هاي روش آزمون بايد مطابق استاندارد 

آزمـون و هرگونـه    ةدست آوردن يك نتيجـ  هاي الزم براي به گيري ابعاد آزمونه و حداقل تعداد اندازه 6جدول

  .دهد ايط خاص ديگري را كه ضروري است، ارائه ميشر
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 ها و شرايط ويژه  هاي آزمون، آزمونه روش 6جدول 

شماره 

  بند
 عنوان

  روش آزمون

 
1طول و عرض آزمونه

 

حداقل تعداد 

گيري  اندازه

براي بدست 

آوردن يك 

 آزمون ةنتيج

شرايط 

 ويژه

 EN ISO 10456 مقاومت حرارتي  2ـ 5

EN ISO 6946   

  

  
  

  1ـ3ـ5

مقاومت چسبندگي 

پوشش پايه نسبت 

   EPSبه تخته 

EN 13494  
 

mm200 × mm200  3  

  2ـ3ـ5

مقاومت چسبندگي 

چسب نسبت به 

براي  EPSتخته 

 ETICS متصل 

  چسب ةوسيل به

EN 13494  
 

mm200 × mm200  3   

  3ـ3ـ5

مقاومت در برابر 

بيرون كشيدن 

 متصل ETICS براي

اتصال  ةوسيل به

  يمكانيك

EN 13495  mm
3)60×1000×500(  3    

   1383 سال: 8299ايران شماره استاندارد ملي   واكنش در برابر آتش  4ـ 5

  6ـ 5
مقاومت كششي 

  كننده تقويت

استاندارد ملي ايران 

  11061شماره 

  حداقل

 )mm50× m300(2  

آزمونه در هر  7

دو جهت تار 

  وپود

آزمون قبل 

و بعد از 

داري در  نگه

محيط 

  مهاجم

  7ـ 5

 سطح تراوايي 

 آب در برابر سامانه

  مايع

1062-3 EN  حداقلcm
2 200  3    

  8ـ 5
مقاومت در برابر 

  ضربه
13497 EN  
 

mm
 5حداقل   )500×1000×60(3

3    
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 ها و شرايط ويژه  هاي آزمون، آزمونه روشـ  6ادامه جدول  

شماره 

  بند
 عنوان

  روش آزمون

 
1طول و عرض آزمونه

 

حداقل تعداد 

براي  گيري اندازه

بدست آوردن يك 

 نتيجه آزمون

شرايط 

 ويژه

 9ـ 5
مقاومت در برابر 

 فرورفتگي

13498 EN  
 

mm 200 × mm200   حداقل
3
5  

  10ـ 5
 تراوايي در برابر

  بخار آب
EN ISO7783-2 mm90 =D 3  

تخلخل 

 4 صافي

  11ـ 5

دوام و چسبندگي 

 كاري نازكمصالح 

  روي پوشش پايه

EN ISO4628-2  
EN ISO4628-4 

EN ISO4628-6  
mm200× mm200  1    

  .گيري شوند اندازه 1- 3ـ ابعاد بايد مطابق استاندارد بند 1

  . رشته در عرض داشته باشند 5ها بايد حداقل  آزمونه. باشد 1به  4ها بايد  ها به عرض آزمونه ـ نسبت طول بين گيره2

    .فاصله بايد بين نقاط آزمون در نظر گرفته شود mm100ـ حداقل 3

  

      يشناسايكد   7

اين كد . دبه هر دو زبان فارسي و انگليسي ارائه شو سامانه بايد توسط توليدكنندة فرآوردهكد شناسايي براي 

وجود  5هنگامي كه هيچ الزامي براي يك خاصيت شرح داده شده در بند  جز ،بايد شامل موارد زير باشد

  :نداشته باشد

  
 ETICS- EPS  فرآوردهعالمت اختصاري 

 ISIRI  11056  شماره استاندارد ملي ايران

  R  مقاومت حرارتي اعالم شده
    Fتا Aطبقه   2ـ3واكنش در برابر آتش طبق استاندارد بند 

  Ii  مقاومت در برابر ضربه
  PEi  مقاومت در برابر فرورفتگي

  

  .شود ، استفاده يا عدد تراز بايد براي نشان دادن كالس مربوط »i«كه 

  :با مثال زير نشان داده شده است ETICS سامانهراي كد شناسايي ب

I2- PE 200  �A2 � 2.5 �ISIRI 11056  �EPS  �ETICS  
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 ETICS- EPS  فرآوردهعالمت اختصاري 

 ISIRI  11056  شماره استاندارد ملي ايران

  2.5  مقاومت حرارتي اعالم شده
  A2  2ـ3واكنش در برابر آتش طبق استاندارد بند 

  I2  در برابر ضربه مقاومت
  PE 200  مقاومت در برابر فرورفتگي

  

  ارزيابي انطباق   8 

. باشـد  داسـتاندار  ايـن  الزامـات بـا  ها  فرآوردهاين انطباق بايد مسئول  وييا نماينده مجاز  سامانه  ةتوليدكنند 

هـاي   ارخانـه و آزمـون  و بايد براساس كنترل توليد ك انجام شود 9ـ3بند استاندارد ارزيابي انطباق بايد مطابق 

   .ها باشد نمونه

  .اين استاندارد باشد الفكنترل توليد كارخانه بايد مطابق پيوست ها براي  تناوبحداقل 

  

  گذاري گذاري و برچسب نشانه   9

  ارائه شودپيوست ، شامل مواردزير، بايد در مدارك مجموعهاطالعات كامل و مخصوص همه اجزاي   1ـ9

  ؛سامانهنام فروشنده  -

  ؛سامانه) نام تجاري( فرآوردهاسه شن -

  ؛7بند  مطابق سامانهكد شناسايي  -

  و ها انقضاي ويژگيتاريخ  -

مصالح بايد به روشي توصيف شوند كه (شوند  انتخاب مي سامانهاجزايي كه به طور خاص براي  ةويژگي هم -

، 2ــ 9بنـد  مطـابق  اء هاي اجز يا برچسب فرآوردههاي روي   با نشانه شرح ةآساني با مقايس شناخت اجزاء به

   .)ممكن باشد

  

            گذاري شوند اطالعات زيرنشانه برچسب بايا  فرآورده به وضوح روياجزاي مطابق اين استاندارد بايد  2ـ9 

  :اجزاء ةهم

  ؛شناسايي توليدكننده ةنام يا نشان -

  ؛)نام تجاري( فرآورده ةشناس -

  ؛روز و ماه و سال توليد -

  و محل توليد -

  .3ـ9 دمطابق بن بيشتراطالعات  -
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  اطالعات بيشتر  3ـ9

  كننده تقويت  1ـ3ـ9

  و نوع -

 .طول و عرض اسمي، تعداد دربسته -

  

  چسب  2ـ3ـ9

  و نوع -

 .جرم -

  

  پوشش پايه   3ـ3ـ9

  و نوع -

 .جرم -

  

  كاري نازكپوشش   4ـ3ـ9

  ونوع  -

 .جرم -

 

   EPSهاي  تخته  5ـ3ـ9

شي و مقدار حدي براي ي مقاومت كشتراز الزام شامل 8-3استاندارد بند مطابق گذاري و برچسب  نشانه -

  ورسازي درازمدت جذب آب با غوطه

  

  ها ريل   6ـ3ـ9

  و نوع -

 .طول اسمي و تعداد دربسته -

  

  ها  مهار  7ـ3ـ9

  و نوع -

  .طول اسمي و تعداد دربسته -

  



 24

  پيوست الف

  )الزامي(

  كنترل توليد كارخانه

  

  فرآوردهآزمون  هاي تناوبحداقل  1ـ  الفجدول 

   1 آزمون تناوبحداقل   بند

  آزمون غير مستقيم  مستقيم آزمون  عنوان  رهشما

  تناوب  روش آزمون      

تخته   به  پوشش پايه  چسبندگي  مقاومت  1ـ3ـ 5
EPS 

  ماه يكبار در

  يا

  سال دوبار در

  يك بار در ماه  روش توليدكننده

  2ـ3ـ 5
 EPSبه تخته  چسب چسبندگيمقاومت 

  چسب ةوسيل ده بهمتصل ش ETICS براي 

  ماه يكبار در

  يا

  سال وبار درد

  يك بار در ماه  روش توليدكننده

  3ـ3ـ 5
 ETICS  در برابر بيرون كشيدن براي مقاومت

  مكانيكي اتصال ةوسيل به متصل
  ـ  ـ  آزمون نوع اوليه

  2جدول الف ـ  واكنش در برابر آتش  4ـ 5

  دو بار در سال  كننده مقاومت كششي تقويت  6ـ 5
افت حرارتي مطابق 

1887 ISO  
  طحو جرم واحد س

  يك بار در ماه

  

  يك بار در ماه

      آزمون نوع اوليه  مايع آب در برابر سامانهسطح تراوايي   7ـ 5

      آزمون نوع اوليه  مقاومت در برابر ضربه  8ـ 5

      آزمون نوع اوليه مقاومت در برابر فرورفتگي  9ـ 5

      آزمون نوع اوليه  بخار آب تراوايي در برابر  10ـ 5

  11ـ 5
 روي  كاري نازك  مصالح  گيچسبندو   دوام

  پايه   پوشش 
      آزمون نوع اوليه

  .بايد تكرار شود فرآوردهگيرد كه احتماالً روي انطباق سامانه تأثيرگذار هستند، آزمون خواص مربوط به  ـ وقتي تغييرات يا اصالحاتي انجام مي1
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  برابر آتشواكنش در هاي براي مشخصهآزمون  هاي تناوبحداقل   2ـالف جدول 

  1آزمون  دفعاتحداقل   بند

  عنوان  شماره

  ETICS 2آزمون مستقيم 
  4آزمون غير مستقيم 

  4ـ 5

واكنش در   طبقه

  برابر آتش

  اجزا 

  3اجزاي مجاور  تخته عايق

  تناوب  روش آزمون  تناوب  آزمون روش  تناوب  روش آزمون

A1  
  

استاندارد ملي 

ايران شمارة 

  7271ـ2

  يمل  استاندرد و

  7271ـ5 

يك بار در 

دو سال و 

آزمون 

  غيرمستقيم

 استاندارد ملي 

 ايران شمارة

8081  

  يك بار 

  در ماه

استاندارد ملي 

ايران شمارة 

8081  

يكبار 

  در

  هفته

روش 

  كننده توليد

  يك بار

  در ماه 

استاندارد ملي 

ايران شمارة 

8081  

يكبار 

  در

  هفته

A2  

 استاندارد ملي

ايران شمارة 

  7271ـ2

استاندارد ملي  و

ايران شمارة 

  و7271ـ5
   EN13823  

يك بار در 

  دو سال و

آزمون غير  

  مستقيم

 استاندارد ملي

 ايران شمارة

8081  

  بار يك

  در ماه

 استاندارد ملي

 ايران شمارة

8081  

يكبار 

  در

   هفته

روش 

  كننده توليد

  بار يك

  در ماه 

 استاندارد ملي

 ايران شمارة

8081  

يكبار 

  در

  هفته

B 

C 

D  

استاندارد ملي ايران 

 7271-6شماره 

 استاندارد مليو

 ايران شمارة

   7271ـ4

ثانيه در  30

  5گيري قرار  معرض

 ماه يكبار در

 2يكبار در يا

  سال

  و آزمون 

  غيرمستقيم

  ـ      

    

 استاندارد ملي

 ايران شمارة

8081  

يكبار 

  در

  هفته

 يكبار در

  ياروز

 ماهيكبار در 

  آزمونو 

  مستقيمغير

  يا باالتر مطابق   E ةطبق

  استاندارد ملي ايران 

  10950شماره 

 استاندارد ملي

 ايران شمارة

8081  

يكبار 

  در

  هفته

E 

استاندارد 

  و 7271ـ4ملي

ثانيه در  15

  معرض قرارگيري 

 روز يكبار در

  يا

 ماه يكبار در

  و 

  آزمون

   غيرمستقيم

  يا باالتر مطابق E ةطبق

  ن استاندارد ملي ايرا  

  10950شماره 

استاندارد ملي 

ايران شمارة 

8081  

يكبار 

  در

  هفته
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  واكنش دربرابر آتش هاي براي مشخصهآزمون  تناوب هايحداقل   2ـالف جدول ادامه 

  1آزمون  دفعاتحداقل   بند

  عنوان  شماره

  ETICS 2آزمون مستقيم 
  4آزمون غيرمستقيم 

  4ـ 5

  طبقه

واكنش 

در برابر 

  آتش

  اجزا 

  3اجزاي مجاور  خته عايقت

  تناوب  روش آزمون  تناوب  آزمون روش  تناوب  روش آزمون

  F ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  

  .كاربرد نباشد قابل دهاي مطابق اين استاندار فرآوردهممكن است براي  ها طبقههمه   ـ يورآياد

  .بايد تكرار شود فرآوردههستند، آزمون خواص مربوط به  انطباق سامانه تأثيرگذار رويكه احتماالًگيرد اصالحاتي انجام ميوقتي تغييرات يا ـ1

  .آزمون مستقيم ممكن است توسط طرف سوم يا فروشندة سامانه انجام شودـ 2

  . هستند كاري نازككننده و مصالح  مجاور، چسب، پوشش پايه، تقويت ياجزا ـ3

بخشي برقرار شود مثالً با مقادير  تقيم بتواند به طور رضايتپذير است كه ارتباط با آزمون مس آزمون غيرمستقيم فقط در جايي امكان ـ4

  . شده باشد  نويس كيفي تعريف حدي براي نتايج آزمون غيرمستقيم در دست

  .شوند مي آزمونها با برخورد شعله به سطح  آزمونه ـ5
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  بيوست پ

  )ياعاتطلّا(

  كنندگان و طراحان اعات بيشتر براي مصرفاطلّ

  

  در برابر ترك خوردن سامانهمقاومت سطح  1 ـ  ب

  

شده  تقويت ةهاي مضري در الي گونه ترك هيچار برده شود كه ك به اين روش طراحي و به بايد ETICS ةسامان

  :هاي مضر عبارتند از ترك. ايجاد نكند

 ها و يا هاي روي درزهاي تخته ترك -

   mm 2/0هاي داراي عرضي بيشتر از  ترك -


