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مقدمه
این راهنما توضيحات كاربردي در رابطه با مواد مصرفي و روشهاي نصب نوارهاي عایق رطوبتي
ورزیران را ارائه مي دهد.
در چه جاهايي نوارهاي عايق رطوبتي با استفاده از حرارت مشعل نصب ميشوند؟
نوارهاي عایق رطوبتي كه به وسيله مشعل نصب ميگردند قابل اجرا بر روي انواع سطوح بتني ،سنگي
و فلزي ميباشند.
در صورت استفاده از عایق رطوبتي براي عایقكاري بام ،الزم است قبال شيب كافي جهت هدایت و
تخليه آب در نظر گرفته شده باشد.

شناسايي عايقهاي بام ورزيران
عالئم اختصاري
4

بيانگر ضخامت عايق بام مورد نظر ميباشد

S

پودر سيليس يا ماسه ريز دانه در سطح رويي

F

فيلم پلي اتيلن يا پلي پروپيلن در سطح رويي يا زيرين

AL
ورزفلكس

فويل آلومينيوم در سطح رويي
عايق بام حاوي قير اصالح شده با پليمر (BPE) SBS

ورزپالست عايق بام حاوي قير اصالح شده با پليمر (BPP) APP

ابعاد استاندارد هر رول كليه نوارهاي پيش ساخته عایق بام ورزیران طبق استاندارد ملي ایران
) (ISIRIو  10 EN 13707متر ×  1متر و وزن تقریبي آنها  45كيلوگرم ميباشد.
مواد اوليه مصرفي از مرغوبترین نوع موجود در بازار جهاني بوده و تجهيزات ساخت همگام با
تكنولوژي برتر روز (شركتهاي شل و فنيكس) ميباشد.
كنترل كيفي دقيق ،امكان توليد محصول نهایي با بهترین كيفيت را فراهم آورده است.
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شرح محصوالت
ورزفلكس®4S/F
ورزفلكس  4S/Fنوار عایق رطوبتي پيش ساخته داراي قير اصالح شده با پليمر  SBSميباشد كه
یک الیه پلي استر  230گرم الیه تقویتكننده آن است .سطح رویي توسط ماسه و سطح زیرین با
فيلم پلي اتيلن یا پلي پروپيلن پوشيده شده است.
ورزفلكس®4F/F
ورزفلكس  4F/Fنوار عایق رطوبتي پيش ساخته داراي قير اصالح شده با پليمر  SBSميباشد كه
یک الیه پلي استر  230گرم الیه تقویتكننده آن است .سطح رویي و سطح زیرین آن با فيلم پلي
اتيلن یا پلي پروپيلن پوشيده شده است.

ورزپالست®4F/F
ورزپالست  4S/Fعایق پيش ساخته داراي قير اصالح شده با پليمر  APPميباشد كه یک الیه پلي
استر 140گرم الیه تقویتكننده آن است .سطح رویي و سطح زیرین آن با فيلم پلي اتيلن یا پلي
پروپيلن پوشيده شده است.
ورزپالست®4AL/F
ورزپالست  4AL/Fعایق پيش ساخته داراي قير اصالح شده با پليمر  APPميباشد كه یک الیه
پلي استر 140گرم الیه تقویتكننده آن است .سطح رویي با فویل آلومينيوم و سطح زیرین آن با فيلم
پلي اتيلن یا پلي پروپيلن پوشيده شده است.
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محصول ويژه آماده سازي سطح (پرايمر)

ورزفلوئيد® WA/2
پرایمر عایقكاري ورزیران با نام ورزفلوئيد  WA/2جهت آمادهسازي سطح زیر كار استفاده ميگردد
و موجب جذب غبار سطح و آمادهسازي سطوح بتني و سایر سطوحي كه جهت نصب عایق تعيين
شدهاند به منظور بهتر چسبيدن عایق خواهد شد.
در نظر داشته باشيد كه استفاده از پرایمر عایقكاري ورزیران الزام نميباشد و بستگي به سطح اجراي
عایق و همينطور نظر مشاور پروژه مذكور دارد.

نحوه استفاده :به وسيله جاروي نرم پالستيكي ،قلم مو و یا اسپري قابل اجرا ميباشد.
اجراي نوار عایق رطوبتي بر روي سطوح پس از خشک شدن پرایمر اعمال شده امكانپذیر ميباشد.
زمان الزم براي خشک شدن بستگي به دماي هوا و شرایط محيطي همانند رطوبت محيط ،وجود باد
و غيره دارد و بين  12تا  24ساعت متغير ميباشد.
ميزان مصرف پرایمر بستگي به ناهمواري سطوح دارد .به طور كلي هر یک كيلوگرم پرایمر در صورت
اجرا با تجهيزات مناسب و ضخامت اجراي یكسان حدوداً پنج متر مربع را پوشش ميدهد.

توجه:
پرایمر ورزفلوئيد  WA/2بر پایه آب ميباشد بنابراین باید از یخ زدن آن كامال جلوگيري نمود و هر
هفته ظرف آن سرو ته گردد .از پرایمري كه حتي براي مدت كوتاهي یخ زده باشد نباید استفاده نمود.
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ابزار الزم براي عمليات عايقكاري
مشعل گازي ( )Torchو كپسول گاز مایع  11كيلویي از ابزار ضروري براي كار عایقكاري هستند.
سایر ابزار مورد نياز عایقكاري عبارتند از:


چاقوي استنلي ( )Stanely knifeبا تيغههاي مخصوص



تيزبر ( )Cutterمعمولي



دستكش كار ضد حرارت



چكش



كمچه



خط كش و متر

در ضمن براي كار بر روي سقف باید توجه شود كه كفشهاي داراي عاجهاي بزرگ و یا ميخدار
مناسب نميباشد و استفاده از كفشهاي كتاني توصيه ميشود.

آمادهسازي سطح زيركار
سطح زیركار عایقكاري باید مستحكم ،صاف ،بدون خلل و فرج و تركخوردگي باشد تا یک سطح
یكنواخت جهت پوشش عایق بام فراهم گردد.
سطح زیركار باید عاري از هر گونه گرد و غبار و مواد روغني و اجسام زائد باشد.
سطح باید كامال خشک باشد تا عمل چسبيدن عایق به آن به طور موثر صورت پذیرد.
هنگامي كه سطح زیر كار قبال با عایق رطوبتي دیگري پوشانده شده باشد قبل از شروع به كار
عایقكاري باید عایقهاي قبلي برچيده شوند.
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عايقكاري بر روي سطوح بتني
در ابتدا سطح بتن به وسيله پرایمر ورزفلوئيد  WA/2پوشانده ميشود.
پس از خشک شدن پرایمر ،الیه زیرین به وسيله حرارت مشعل بر روي سطوح پرایمر زده شده نصب
ميشود.
جهت بازكردن رول (پهن كردن) باید طوري باشد كه امكان حرارت دادن الیه بعدي به موازات الیه
اول ایجاد شود .همپوشاني در الیه اول حداقل باید 10سانتيمتر بوده و رول عایق باید به طور كامل
با مشعل حرارت داده شده و چسبانيده شود.

دستورالعمل كار با مشعل گازي
از مشعل گازي جهت ذوب كردن قير قسمت زیرین نوار عایق رطوبتي به هنگام پهن كردن آن روي
سطح بام استفاده ميشود .نكته مهم در این رابطه حرارت دادن عایق به صورت یكنواخت با مشعل
گازي ميباشد .بهترین نتيجه زماني حاصل خواهد شد كه در جلوي رول در حال باز شدن جریاني از
قير مذاب ایجاد شود.
با این حال حرارت دادن نباید به قدري شدید باشد كه باعث آسيب دیدن سطح عایق شود.
همينطور لبههاي رول نيز باید به نحوي حرارت داده شوند كه یک نوار باریک قير ذوب شده از زیر
آن بيرون بياید.
از قدم گذاشتن بر روي رول حرارت دیده باید خودداري شود زیرا ممكن است جاي پا روي آن باقي
بماند.
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موارد ايمني كار با مشعل گازي
كار با مشعل گازي ممكن است خطر آتشسوزي را نيز در پي داشته باشد.
تجربه نشان داده است كه احتمال بروز خطر آتشسوزي با پيروي از دستورالعملهاي زیر بسيار كمتر
ميشود:
 قبل از شروع عمليات از سالمت شلنگ اتصال مشعل به كپسول گاز و سایر اتصاالت اطمينان
داشته باشيد.
 هميشه زماني كه حتي براي چند لحظه به مشعل نيازي ندارید آن را خاموش كنيد.

 هنگامي كه در نزدیكي چوب یا مواد قابل اشتعال دیگر كار ميكنيد دقت بيشتري اعمال كنيد.

 در طول مدت حرارت دادن عایق همواره مشعل گازي را از یک طرف رول به سمت دیگر حركت
دهيد تا عمل حرارتدهي داراي نظم باشد و حرارت به طور یكنواخت در سطح عایق پخش
گردد.
 دقت نمایيد كه هيچگاه مشعل با سيلندر گاز در تماس نباشد.

وسايل اطفا حريق
یک كپسول آتشنشاني حاوي  6كيلوگرم پودر آتشنشاني براي این كار بسيار مناسب باشد.
اگر كپسول آتشنشاني در دسترس نميباشد بهتر است یک یا دو كيسه ماسه در نزدیكي محل كارتان
قرار دهيد.
توصيه ميشود قبل از شروع عمليات با ایستگاه آتشنشاني محل مشورت نمایيد.
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بازديدهاي ساليانه
جهت تشخيص و ترميم آسيبهاي وارد شده به عایق ،سطوح عایقكاري شده هر سال باید مورد
بازدید قرار گيرند.
نقاط زیر محلهایي است كه باید مورد بازدید قرار گيرند:
 لبههاي عایقكاري
 مجاري
 ناوداني و آب راهها
 كانالهاي تهویه
 نورگيرها
جمعآوري برگ درختان و سنگریزههاي لغزان از روي سطوح عایقكاري و بررسي آسيبهاي فيزیكي
احتمالي به سطوح عایقكاري نيز نباید فراموش گردند.

شركت ورزيران
آدرس دفتر مركزي :تهران  ،خيابان نلسون ماندال ،نبش ميرداماد ،كوچه شهيد عمدي  ،پالك 4
تلفن021 88773124 :

فكس021 88780963 :

ايميلsales{at}varziran.com :

فروشگاه اينترنتي محصوالت ورزيران www.varziran.com

