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مهندس شهرام علیزاده
مدیر عامل شرکت آلوکد

نصب سرامیک به روش تر
نصب سرامیک به روش تر می تواند با استفاده از مالت سیمان پرتلند، مالت خشک، مالت 
ســیمان پرتلندـ  التکس یا چسب اپوکســی انجام شود. ضوابط و الزامات هر روش در ادامه 

آورده شده است:
ـ نصب سرامیک به روش تر، با سیمان پرتلند

روش نصب سرامیک به روش تر با استفاده از سیمان پرتلند بر اساس ضوابط و الزامات 
ذکرشــده در این بند است. الزم به ذکر اســت روش نصب و الزامات مورداستفاده در این 
بند می تواند برای ســیمان پرتلند، مالت خشک و یا سیمان پرتلند ـ التکس مورد استفاده 

قرار گیرد.
ـ ضوابط کاربرد تسلیح فلزی و الیه خراشیده برای دیوارها

در نصب تر سرامیک باید از تسلیح فلزی یا الیه خراشیده استفاده شود، آماده سازی و نصب 
تسلیح فلزی یا الیه خراشیده باید بر اساس ضوابط این بند انجام شود.

الف( تسلیح فلزی
شــبکه فلزی مورد استفاده به عنوان پشت بند نمای سرامیک بر روی دیوارهای خارجی باید 
گالوانیزه و بر اساس مشخصات ASTM C848 و وزن آن از 1/4 کیلوگرم بر مترمربع کمتر 
نباشد. شبکه فلزی باید در فواصل متناسب با بار وارده بر آن به دیوار پشتیبان متصل گردد و 
حداقل بــه میزان 50 میلی متر یا به میزان یک مش در اطراف و انتهای جایی که ورقه ها به 

هم متصل می شوند، باید هم پوشانی داشته باشد.
ب( الیه خراشیده و الیه تراز برای دیوار

نسبت مصالح الیه های خراشیده و تراز به صورت یکی از موارد زیر توصیه می شود:
یک قسمت سیمان پرتلند،  قسمت آهک هیدراته و 4 قسمت ماسه خشک یا 5 قسمت 

ماسه مرطوب به صورت حجمی؛
در هنگام اختالط به صورت دســتی، مواد تشکیل دهنده مالت خشک، قبل از اضافه کردن 
آب به منظور دســتیابی به روانی مناســب باید کامال با یکدیگر مخلوط شوند. هنگام اختالط 
ماشینی، ابتدا آب باید اضافه شود. اگر مالت پیش از استفاده به گیرش اولیه خود رسیده باشد 

باید دور ریخته شود.
الیه خراشیده به شبکه فلزی یا واحد بنایی تمیز و آماده شده و یا سطح بتنی سمباده ای با 
درجه زبری مناسب که بتواند اتصال مکانیکی مطلوبی با سرامیک برقرار کند باید اعمال شود.
الیه خراشیده حداقل به میزان 24 ساعت قبل از اعمال مالت بستر باید عمل آوری شود.

الیه تراز هنگامی که تغییرات ســطح بیشــتر از 6 میلی متر در 2/4 متر باشــد یا زمانی که 

الزامات طراحی و اجرای نمای سرامیکی )بخش اول(

دو روش کلی نصب ســرامیک در نمای ساختمان ها وجود دارد. 
روش نصب تر یا روش چسبانده شــده و روش نصب خشــک یا 
روش مهارشده. در روش نصب خشــک، اتصاالت، باید بارهای 
ثقلی ناشــی از ســرامیک و اجزای آن را عالوه بر بارهای جانبی 
وارده شــامل بارهای زلزله، بارهای فشار و مکش باد تحمل کنند. 
همچنین این نوع نما باید در برابر بارهای ضربه ناشــی از برخورد 
قطعات مختلف به آنها به خصوص قطعات جابه جا شــده توســط 

تندبادها کنترل شوند.

مقدمه

ضخامت مالت بستر بیشتر از 19 میلی متر باشد برای ساخت یک سطح یکنواخت الزم است.
هنگامی که الزم باشــد یک الیه تراز بر روی الیه خراشیده اعمال شود، باید الیه تراز نیز 
خراشیده شده و با توجه به شرایط آب و هوایی حداقل به میزان 24 ساعت عمل آوری شود.

ـ ضوابط مالت مورد استفاده
مالت بستر )زیرکار(

توصیه می شود برای مخلوط مالت بســتر از یک قسمت سیمان پرتلند،  قسمت آهک 
هیدراته و 5 قسمت ماسه مرطوب تا یک قسمت سیمان پرتلند، یک قسمت آهک هیدراته و 

7 قسمت ماسه مرطوب به صورت حجمی استفاده شود.
هنگام اختالط به صورت دســتی، مواد تشکیل دهنده مالت خشــک، قبل از اضافه کردن 
آب به منظور دســتیابی به روانی مناسب باید به صورت کامل با یکدیگر مخلوط شوند. هنگام 

اختالط ماشینی، ابتدا آب باید اضافه شود.
اگر مالت پیش از استفاده به گیرش اولیه خود رسیده باشد باید دور ریخته شود.

ـ به کارگیری مالت
قبل از آنکه مالت بستر اعمال گردد، الیه خراشیده و الیه تراز باید عمل آوری گردد )طول 

زمان عمل آوری وابسته به شرایط آب وهوایی است(.
بالفاصله پیش از اعمال مالت بســتر، در صورت لزوم باید به طور یکنواخت الیه ســطحی 

پیشین یا سطح بلوک سیمانی با آب مرطوب شود.
تمامی سطوح باید شاقولی و صاف بوده و لبه های گونیا داشته باشند.

حداکثر انحراف مجاز سطح در سطوح افقی و عمودی 6 میلی متر در 3 متر است.
مالت بســتر باید برای فراهم کردن یک سطح شاقولی و صاف در فاصله مناسبی از دیوار 
تمام شده یا خط سقف اعمال شود. حداکثر ضخامت بستر مالت 19 میلی متر توصیه می شود.

حد مجاز رواداری سطح در سطوح عمودی و افقی 6 میلی متر در 3 متر است.
در روش تک الیه با اســتفاده از مالت بســتر، مراحل زیر باید انجام شود: یک غشا نصب 
شود. توفال فلزی توسط غشا محکم به پشت بند متصل شود. یک مالت بستر با ضخامت 10 
تا 19 میلی متر اعمال گردد و تا هنگامی که مالت بستر هنوز کارا است سرامیک نصب شود.

ـ نصب سرامیک بر روی دیوار
ســرامیک باید حداقل به مدت نیم ســاعت در آب تمیز به طور کامل خیسانده شده و آب 
اضافی آن پیش از نصب خارج شــود. سرامیک هایی که قبل از نصب لبه های آنها خشک به 
نظر می رســند دوباره خیسانده شود. هنگامی که سرامیک ها نصب می گردند رطوبت آزادی بر 
پشت آنها باقی بماند. )الزم نیست سرامیک شیشه ای لعاب دار یا بدون لعاب خیسانده شود.(

هنگامی که اتصال با یک الیه مالت خشک یا مالت سیمان پرتلند ـ التکس مورد استفاده 
قرار می گیرد، سرامیک نباید خیسانده شود.

قبل از نصب سرامیک روی سطوح قائم، درزها با استفاده از مالت مخصوص فاصله گذاری 
بین سرامیک ها پر شود.

یک الیه اتصال با ضخامت 1 تا 2 میلی متر بر روی مالت بستر تا زمانی که هنوز کارا است 
اعمال گردد. اگر درزهای سفید نیاز باشد، باید الیه اتصال با استفاده از سیمان سفید اجرا شود.

ســرامیک باید محکم روی بســتر مالت نصب شــود. پهنای درز بین سرامیک ها توسط 
قالب های روی سرامیک تعیین می گردد. فاصله دهنده ها، طناب ها یا رشته ها باید برای فاصله 

دادن سرامیک هایی که قالب ندارند مورد استفاده قرار گیرند.
تمامی ســطوح باید در یک ســطح صاف و در یک موقعیت یا تراز مناسب قرار گیرد. همه 
سرامیک ها باید تا زمانی که بستر مالت هنوز کارا است نصب شوند. با ضربه زدن، باید تمامی 

فاصله بین شیارهای سرامیک با سیمان پر شود.
قبل از آنکه گیرش اولیه مالت اتفاق بیفتد سرامیک باید تنظیم شود.

ـ گروت ریزی سرامیک
به کارگیری و عمل آوری گروت مناســب بسته به شرایط محیطی باید صورت گیرد. از انواع 
دوغاب می توان به گروت اپوکســی مقاوم در برابر مواد شــیمیایی، گروت furan مقاوم در 
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برابر مواد شیمیایی، و گروت دوغاب اپوکسی اصالح شده اشاره کرد.
ـ نصب سرامیک با چسب های طبیعی یا چسب اپوکسی نصب سرامیک

اگرچه چسب های طبیعی و چسب های اپوکسی به صورت مشابه نصب می گردند، اما کارکرد 
و مشــخصات فیزیکی آنها متفاوت است. به عنوان  مثال اپوکسی باید مخلوط گردد، در حالی 
که چسب های طبیعی بدون مخلوط شدن مستقیما مورد استفاده قرار می گیرند؛ بنابراین، برای 

نصب با استفاده از چسب اپوکسی به مهارت بیشتری نیاز است.
ـ به کارگیری چسب

چسب باید برای برقراری اتصال مکانیکی و پوشش مناسب دندانه دار شود. حداقل ضخامت 
چسب بین سرامیک و پشت بند، یک میلی متر است.

ـ نصب سرامیک بر روی دیوارها
نصب ســرامیک باید روی دیوارهای بنایی یا بتن خشک و هموار صورت پذیرد. در نصب 
ســرامیک با چسب اپوکسی یا چســب طبیعی، مالت بستر باید 24 ساعت یا بیشتر در دمای 
21 درجه ســانتی گراد عمل آوری شــده و پیش از نصب ســرامیک باید به طور کامل خشک 

شده باشد.
سرامیک باید بر روی چسب، فشار داده شده تا از اتصال چسب با سرامیک درحالی که فاصله 
و انطباق درز به صورت دقیق حفظ شــده است، اطمینان حاصل گردد. حداقل 2/3 درز برای 

گروت ریزی باز نگه داشته شود.
ـ گروت ریزی سرامیک

چسب باید از رو و لبه های سرامیک پاک شود.
برای تبخیر حالل قبل از گروت ریزی، حداقل زمانی به میزان 24 ساعت الزم است.

ـ نصب ســرامیک با مالت ســیمان پرتلند خشک یا مالت سیمان 
پرتلند التکس

مالت های خشک و مالت های سیمان پرتلند التکس می توانند به صورت یک الیه اتصال 
ضخامت 2 میلی متری برای اتصال سرامیک به بستر مالت سیمان پرتلند که هنوز کارا است، 
به کار برده شوند. آنها همچنین می توانند بر روی بستر مالت سیمان پرتلند عمل آورده شده 
یا دیوارهای پشــتیبان سیمانی مورد استفاده قرار گیرند. در شــرایط معمول، عمل آوری 20 
ســاعته در دمای 21 درجه سانتی گراد کافی اســت اما عمل آوری بیشتر بستر مالت تا حدود 

10 روز مطلوب است.
ـ اختالط مالت

ـ اختالط مالت های سیمان پرتلند خشک
مالت های خشک مطابق دستورالعمل زیر باید مخلوط شود.

مواد تشــکیل دهنده خشک به مقدار آب توصیه شــده اضافه شود. به آهستگی و به صورت 
یکنواخت مخلوط شــود و اجازه داده شــود که مالت به مدت 15 دقیقه بماند، آنگاه دوباره 
مخلوط شــود. آب، مالت اضافه یا دیگر مواد تشــکیل دهنده نباید بعد از زمان کشــته شدن 

مالت، اضافه شود.
روانی مالت باید به گونه ای باشــد که در صورت استفاده از کمچه شیاردار، شیار ایجادشده 

در مالت جاری نشده و افت نکند.
در هنگام اســتفاده، هرازچندگاهی مالت باید دوباره مخلوط شود. آب اضافی یا مصالح تازه 
بعد از اختالط اولیه نباید اضافه گردد. مالت نباید بعد از اولین گیرش مورد استفاده قرار گیرد.

ـ  اختالط مالت های سیمان پرتلند التکس
مالت سیمان پرتلند التکس به گونه ای که در اینجا ذکر شده است باید مخلوط شوند.

از مخلوط مالت خشک بسته بندی شده استفاده شود.
مخلوط مالت خشــک به مقدار آب یا التکس تعیین شــده توسط ســازنده اضافه شود و 
اختالط به صورت یکنواخت برای به دســت آوردن مالت با رطوبتی یکنواخت از نظر بصری 

و کامل انجام شود.
مالت هــای thin-set ســیمان پرتلند التکس به دو شــکل موجود اســت. هر دو نوع 
مخلوط های خشــک هســتند که یکی نیازمند اضافه کردن التکس مایع در هنگام اختالط 
است. در این حالت به دستورالعمل های سازنده برای التکس مایع توجه شود. شکل دوم یک 
پودر خشک و پلیمرهای خشک مخلوط شده در کارخانه است که تنها در هنگام اختالط باید 

به آنها آب اضافه شود. در این حالت به دستورالعمل های سازنده مالت توجه شود.

روانی مالت باید به گونه ای باشــد که در صورت استفاده از کمچه شیاردار، شیار ایجادشده 
در مالت نباید جاری شده و افت کند.

در هنگام استفاده، هر از چند گاهی مالت را دوباره مخلوط کنید. آب اضافی یا مصالح تازه 
بعد از اختالط اولیه نباید اضافه گردد. مالت نباید بعد از اولین گیرش مورد استفاده قرار گیرد.

ـ نصب سرامیک بر روی دیوار
ســطح باید به صورت سرتاســری تمیز شود و اگر خیلی خشک اســت، مرطوب شده ولی 

اشباع نشود.
مالت با اســتفاده از سمت تخت کمچه در ابعاد ســطحی که کمتر از ابعاد سرامیک است 
اعمال شــود. با استفاده از یک کمچه دندانه دار، مالت شــانه شود تا بستری یکنواخت روی 
ســطح پشت بند تراشیده به دست آید. ســطح به صورت یکنواخت بدون نقاط خالی، با میزان 
مالت کافی به منظور اطمینان از ضخامت مالت حداقل 2 میلی متر بین ســرامیک و پشت بند 
پس ازآنکه سرامیک در موقعیت جا زده شود، پوشش داده شود. سرامیک نباید روی مالت که 

خاصیت چسبندگی خود را از دست داده است اعمال گردد.
ـ  گروت ریزی سرامیک

قبل از گروت ریزی تمامی سرامیک ها باید به صورت محکم کار گذاشته شوند، همه کاغذها 
و چســب ها از روی سرامیک برداشته شــود و تمامی فاصله دهنده ها، رشــته ها، طناب ها و 

چنگک ها برداشته شوند. )ادامه دارد...(
 منبع: ضابطه شماره 714

اجرای سرامیک خشک توسط شرکت آلوکد 


