
ارجية ة الخ أنظمة الوا�ج



ي
خ

 يكون العرض 1200 ممل , الطول 2400 ممل �

.االنتاج القياسي للوحات

ي بهسولة بسبب الياف الصوف
كن ان ينح�خ  �ي

ناء
خ

تلك سعة ا� ا. �ي ي هيلكي�ة
خ

ي املوجود �  الزجا�ج

ي اللوحات
خ

 يصل نصف قطرها لغاية 120 مس �

 .ذات الطول الاكمل

كنه .A1 من املواد الغ�ي املشتعلة من الدرجة  ال �ي

يق ة اثناء الر .افراز املواد امل�خ

 ان وزن اللوحة ≥ 12 كغم/ م2 . ان نقل

Outwear سواء 
ً
 اىل موقع العمل يكون هسال

ي أو عامودي. ان مكية المل الذي
 بشلك أف�ة

 ي�ة احضاره للفرش يكون أقل بكث�ي حسب

فاف دران مثل الطابوق, الخ  .الج

ا حسب تل . TS 1583-1 ي�ة انتا�ج  �ي

ي مقاطع
خ

ا CSB 04,04/04 ماك�خ �  Bعىل ا�خ

Outwear 15 ممل و outwear 04.073/04A 

 .ممل 12,5

 ان التحمل مقابل الرطوبة هو 10 حسب

ASTM D327 . من املمكن ان ي�ة استعماهلا 

كن مثل احواض السباحة , ي بعض االما
خ

� 

 .المام املتعرض للرطوبة الكثيفة

يع انظمة البناء  يكون متاكمال بهسولة مع �ج

راسانة املسلحة. يقوم بتقد�ي  , الفوالذ او الخ

 اللول للجدران الرفيعة الذي �ة اشتغاهلا

كن ي االما
خ

االت االستخدام �  حديثا ملج

الداخلية

 ي�ة القيام بتصنيهعا بشلك ارسع حسب انظمة

لشلك الذي ا �ج  جدار البناء التقليدية. ي�ة تطبي�ة

ي لك
خ

ا � كن تطبي�ة . �ي ي
ا�خ ا بواسطة ال�ج  ي�ة تثبي�ة

.مومس

ية
رج

خا ل
ة ا

ج
�

وا
 ال

مة
نظ

أ

ارجية ة الخ أنظمة الوا�ج

 االبعاد

املرونة

ملها للحراق
ة

�

فة الخ

املواصفات القياسية  التحمل للرطوبة والتعفن

هسولة التطبيق ة التصم�ي
ئ
مال�



                                                                                           (GM-FH1-IR)
15 12,5 الامسكة

TS 15283-1

04.743/04B 04.743/04A  الوضعية
ة
ر�

متوسط الوزن كغم/ م ² 12 ≥  كغم/ م ² 14,5 ≥ 

ممل 3600 – 2000 الطول                                                        

ممل 1200 العرض                                                        

واط / مىلي لكفن 0,25 ية                                                        قيمة التوصيل الرار

دقيقة 15 ≤ القوة االساسية                                                        

A1-s1, d0 ردة الفعل للحرائق                                                        

\مس²  180 ≥
خ

� امتصاص املاء السطحي                                                        

≤ 5 امتصاص املاء اللكي                                                        

≤ 15 بة                                                          قطر أ�ث ال�خ

خ 870 ≥ نيو�ة خ 725 ≥ نيو�ة ي
خ

اه الافات الطولية لالنكسار � ج
ة

� �ج

ناء
خ

اال�

خ 360 ≥ نيو�ة خ 300 ≥ نيو�ة ي
خ

ة لالنكسار � اه الافات القص�ي ج
ة

� �ج

ناء
خ

اال�

ا ي �ة تنحي�خ
ها – الافة ال�ة ي �ة تقص�ي

الافة ال�ة نوع الافة                                                                 

عدد 40 عدد 50 ي املنصة
خ

عدد اللوحات املوجودة �

≤ 15

≤ 5

\مس²  180 ≥
خ

�

A1-s1, d0

دقيقة 15 ≤

واط / مىلي لكفن  0,25

 ممل 1200

ممل 1200 

TS 15283-1

ا ي �ة تنحي�خ
ها – الافة ال�ة ي �ة تقص�ي

الافة ال�ة

املواصفات القياسية



بط مقاطع اك مع ر الش�ة دار املوجود ؛ النظام الناقل )االنشاءات( �ج ة التلبيس عىل الج  T أو DC تشلك  أنظمة وا�ج

ية L عىل  وتثبيت أقواس راسانة الغاز فاف والخ دار املوجود )مثل الطابوق, الخ  لـ   عىل الج
. ي�ة وضع اللوحات العازلة ي

ا�خ وفة( وما شابه(. ي�ة تثبيت لوحات  عىل النظام الناقل بواسطة ال�ج  )املج

خ املقاطع. انظروا من أجل تفاصيل النظام  .)الصوف الجري( والذي قد �ة اختيارها حسب احتياجات العزل ما ب�ي

www.aygips.com.tr.

خ فروشات ي مساحات الفرش وما ب�ي
خ

ا � دران الذي ي�ة تطبي�ة  ان النظام ذات السقاالت املزدوجة؛ عبارة عن نظام الج

بط مقاطع اك مع ر الش�ة ا DC لـــ  أو T الطوابق. تتشلك من االنشاءات الناقلة �ج  لــ  عل�ي

ارج بواسطة L وتثبيت أقواس  عىل مساحات الفرش. وي�ة تثبيت مقاطع  عىل الوجه املطل اىل الخ

خ  واملقاطع. انظروا من اجل تارة حسب احتياجات العزل ما ب�ي تيب لوحات العزل املخ . ي�ة �ة ي
ا�خ  ال�ج

 .تفاصيل النظام

www.aygis.com.tr

بط مقاطع ا وتثبيت أقواس DC لــ أو T تقوم بتشكيل االنشاءات الناقلة بواسطة ر  لـــ  عل�ي

L  ساحات الفرش. ي�ة تثبيت املقاطع أمام وخلف اص �ج ي نظام التلبيس الخ
خ

 ملساحات فرش الطابق �

خ  تار حسب حاجة العزل ما ب�ي تيب اللوحات العازلة للصوف الجري املخ . ي�ة �ة ي
ا�خ ل�ج ا �ج وي�ة تثبي�ة

 .واملقاطع. من املمكن ان ي�ة معل التغليفات مثل الرخام – الغرانيت او التجصيص والتلبيس عىل النظام

.انظروا من اجل تفاصيل النظام

 www.aygips.com.tr

خ فروشات الطوابق. تتشلك بواسطة دار الذي ي�ة تطبيقه ما ب�ي  ان النظام ذات السقالة الوحيدة عبارة عن نظام الج

ي هذه املقاطع وتثبيت مقاطع ي عىل الك و�ج
ا�خ  لــ  DC تثبيت  بواسطة عدد واحد من ال�ج

دار ما تار حسب حاجة العزل وحسب عرض الج كيب لوحة العزل املخ كيبه عىل السقف واالرضية. ي�ة �ة  والذي ي�ة �ة

خ اللوحات )الصوف الجري(. انظروا من اجل تفاصيل النظام .ب�ي

www.aygips.com.tr
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