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 نصب و اجراء:

 

 زیر سازی فلزی:

  در نما ترمووود چوب نصب آماده کردن زير سازي جهت

  نصب بر روي سطوح صاف

 بر روي سطوح صاف دو راهكار عملي وجود دارد :

 : كاري سيمان ( الف

مي توان با ان ود فردن مالت ماسططت و  بلوك و يا مصططا م مبططابت آن مي با طط  –فاري آن آجر  روي سطططوح صططاهي فت سطط ت

بت   ه  ضخامت ح اقل  سيمان کروم بن ی   ه ، تراز و  م سازي فامالً  5بت  صب چوب  سانتي متر زير  سبي براي ن منا

  ايجاد فرد .

مالت ماسططت وسططيمان باي  فامالً  ططاقو ي وتراز و  ططمبططت اي  ذا اين نكتت فامالً ضططروري اسططت فت حتماً سطططوح بوجود آم ه با 

 با   فت اين  رايط نسبت فامالً مستقيم با سطم نماي چوب   ه دارد.
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 : كشي پروفيل ب(

ميلي متر سططبب با هاصططلت هايي فت  ططرح آن ي تت مي  ططود اق ام بت نصططب زير سططازي  40×40 اسططت اده از قو ي هاي هل ي 

درص  پروژه ها ب  يل حاصل   ن کي يت مطلوب تر از  ريق اجرای زيرسازی توسط پروهيل  95ترجيحاً بتهل ي فرد کت 

  کبی هل ی ، اين امر پيبنهاد می يردد .

 هاصلت يذاري قو ي ها در زير سازي هل ي :-

ا بتت مق ارجلوآم يی قو ي هاي هل ي بر اساس  رح نما بت مق اری کت الزم است باي از روي س ت فاري جلوتر نصب  ون  

قو ی ها بت ان ازه ضخامت چوب زيرسازی وچوب ترموباي  کم  ود تا تراز ب ست آم ه پس از نصب مطابق با  رح با  . 

قو ی ها ی زيرسازی باي  بت دستب هايي فت بت سازه ساختمان يا بت  ريق ديگري فت ا مينان الزم و فاهي را دارا مي با ن  

 ها جو کاری  ون . در نقا ي از زير قو ی

 

 

 

 

 زيرسازي از هم يگر : هواصل نصب قو ي هاي 

درزيرسطازي هل ي ممموال قو ي هاي زيرسطازي هم راسطتا با چوب هاي ترمو روي ديوار نصطب مي  طون  بنابر اين هاصطلت 

 100لت ح ود سططططانتيمتر باي  با طططط  ودر  وپ ني  سططططاپورت هايي با هاصطططط  50ح افثر  محور تامحور قو ي هاي موازي هم 

سانتيمتر نصب يردن . با اين  رايط چوب هاي زيرسازي عمود برقو ي هاي هل ي نصب مي يردن .در ضمن حتما قو ي 

 ها بت ض  زنگ بطور فامل آغبتت يردن .)با توجت بت وزن  اسی هل ی و چوب ترموود(

 

 

 

 



 

 

ني  بت صططورت اهقي با  ي زير سططازي هل ی اير قرار با طط  چوب هاي ترمو بت صططورت اهقي در نما نصططب  ططون  قو ي ها

سانتي متر از محور هم ديگر روي دستب ها جو كاري  ون   ذا براي جلوييری از حرفت هاي جانبي   50ا ي  40 هاصلت 

متر با توجت بت  ططططرايط سططططاختمان و نماي  1در حا ت عمودي ني  قو ي هاي هل ي ديگری بت صططططورت تود ی در هواصططططل 

 دن  .حاصلت جو كاري ير

 ايجاد  ود. 50*50توصيت مهم : بهتر است يک  بکت 

 

 

 (1) نكتت مهم 

سازي و چوب  ضخامت هاي چوب زير  سيمان يا پروهيل هل ي (حتماً بت  ست و  سازي )مالت ما ساخت زير  در هر دو حا ت 

بتری در زمان عق  قرارداد دارد  س ار ی م ضخامت چوب  ستگی بت  ضخامت هردو آنها ب سطم ترمو فت جمع   ذا از روي 

بيرونی زير سططازي حتماً اين هاصططلت )جمع ضططخامتهای چوب زيرسططازی و چوب ترمو نما( در جهات مختلم نما اعم از دور 

 باال و پايين محل تقا ع با مصا م ديگر يا هضاهاي آزاد و در تراز با مصا م ديگر باي  رعايت  ون  . –پنجره ها 

 

 

 

 

 

 (2نكتت مهم )

بيتس يا زيرسازی کامپوزيت يا ا كاپ ديگر مبابت براي زير سازي چوب مناسب نيستن   ذا نباي  اصرار بت است اده از زير سازي با را

 آنها کرد.

 (3نكتت مهم )

اسطططكلت سطططاختمان نمي توان جو طططكاري فرد  ذا  درمواقمي پيش مي آي  فت قو ي هل ي را بت خا ر دور بودن وقابل دسطططترس نبودن بت 

 .ها جو كاري می نماين  ازي را بت پليت هايي فت با روپ بلت ها بت ديوار نصب مي  ون روی پليت دستب هاي زيرس



 

 

 : چندسطحي سطوح روي بر نصب

چوب ترمو جهت حجم  مختلم مي با ن  توصيت می  ود جهت زيرسازي  تراز  در نماهايي فت داراي چن  سطم با اختالف 

 است اده  ود. 40*  40از پروهيل  س ت فاري اصلي ساختمان  ازسطم  دادن 

 

 

 

 كف: در ترمو چوب نصب براي سازي زير کردن آماده كارهاي راه

 : صاف سطوح برروي نصب

ستقيم با زمين  سازي هل ی درتماس م سي يي زير  بگيري از پو ضاي آزاد پايت هايي را در نقا  مختلم  ممموال براي پي در ه

بت ض  زنگ آغبتت يردن  وحتي زيرآن پايت ها جهت ع م تماس مستقيم با آب از سنگ با ي  فامال  زير  اسی مي يذارن  فت 

ومصططا م ضطط آب اسططت اده فنن .در مواقمي فت زيرسططازي روي زميني فت ري ت آب و ططسططتبططو ن ارد در صططورتی کت از ن ر 

 ارت اعی هم مبکلی ن ا تت با   نيازي بت پايت وحتي زيرسازي هل ي نيست .



 

 

ضخامت های ارت اع پايت ه چوب زيرسازی و اسی هل ی مانمی برای –چوب ترمو  ا باي  بت ان ازاه ای با   کت با احتساب 

 باز  ن درها وجريان آب وموارد ديگر نبون .

 نصب برروي سطوح نا صاف :

مهمترين مورد در زيرسططططططازی های سطططططططوح ناصططططططاف و ططططططيب دار اين اسططططططت ابت ا باي  مواردی را کت سططططططبب ايجاد مانع 

بردن زيرسازی ا کاپ  مواردی کت درباال – ناسايی محل ک بورها  -چن   يبت بودن  -کارزيرسازی اعم از  يب تن  کمدر

ايجاد می کن  باي   ناسايی وبطورکلی بررسی وراهکاری عملی برای کل زيرسازی پي ا کرد سپس ارت اع پايت ها را درنقا  

راز   ن مبخص کرد مهمترين مورد کت باي  قبال بررسی  ود اين است کت تمام   ه برای ت مختلم براساس باال آم يی کم 

 زيرسازی مانمی برای جريان آب بت سمت ک بورنبودوکل زيرسازی بت ض زنگ آغبتت يردد.

 

 

 

ازهم يگر اجرا  ططططود  در جاهايی کت بنا بت  رح خواسططططتت  طططط ه يا موانمی کت باع  می  ططططود زيرسططططازی با اختالف ارت اع 

ستی  سيمان باي ست و صا م ديگر مثل مالت ما سازی هل ی يا م بت ای وتراز و اقو ی اجرا يردن و  سنگ کامال  –با زير  م

روی آنها زيرسازی چوبی مطابق با استان ارد نصب چوب اجرا کرد  ذا تمام نکات اجرايی مطابق با آنچت کت درباال ي تت   ه 

 دراين نوع ازمواردصادق است .

 

 

 زیر سازي چوبی
 نکات کلی زیرسازی چوبی

به منظور باال بردن کیفیت نصب و همچنین سرعت انجام کار، شروع عملیات نصب می بایست به عنوان یکی از آخرین  

  کارهای ساختمانی انجام شود،قبل از شروع هر عملیات زیرسازی مطمئن شوید که :

سطح زیرین کار در هر دو جهت عمودی باال به پایین و عرضی چپ به راست تراز باشند،سطح زیرسازی باید به نحوی -1

 کیلوگرم بار بر متر مربع در چوب های سوزنی برگ  ۱۰بر روی سطح زیرین نصب گردد که توان تحمل حداقل 

به اضخخخخخا ه  (  Ash–ای پهن برگ ) سخخخخخخت چوب کیلوگرم در متر مربع برای چوب ه ۲۰( و حدود   Pine–) نرم چوب 

 وزن شاسی  لزی را داشته باشد.



 

 

 

سانتیمتر تراز و شمشه شده  5ضخامت مورد نیاز سیمان به عنوان یک سطح تراز پشت زیرسازی چوبی ترمو حداقل -2

 )سیمان کروم بندی شده( باشد.

 انجام پذیرد. 40*  40جهت زیرسازی چوب نما لزوماً زیرسازی  لزی با قوطی -3

 بهتر است از اتصال بدنه های غیر مرتبط به هم پرهیز شود. -4

 سانتیمتر باشد. 50میلیمتر سطح زیرین زیرسازی می بایست  ۴۰×۴۰وسط تا وسط آهنکشی قوطی -5

 سخخانتیمتر35-45سخخانتیمتر و در کفپوب بیرونی یا دکین  40 - 50 اصخخله وسخخط تا وسخخط چوبهای زیرسخخازی در نما باید -6

 باشد.

 سانتیمتر باشد. ۵۰ واصل مهار پیچ های چوب زیرسازی ترمو بر سطح زیرین از یکدیگر -7

  سانتیمتر باشد.  5 واصل پیچ های چوب زیرسازی اشباع از کله چوب تا وسط اولین پیچ حداقل -8

شباع -9 سیمان، باید از جنس گالوانیزه بهمراه رول پالک با طول حداقل  پیچ برای نصب زیرسازی چوبی ا سانتیمتر  ۶به 

 و با گام چوب باشد.

 پیچ برای نصب زیرسازی چوبی به آهن، باید از جنس گالوانیزه ، سرمته و دنده ریز باشد.-10

با مته و دریل سوراخ نمایید. به عبارت دیگر پیچ را مستقیما برای  قبل از نصب هر گونه پیچ حتما محل مورد نظر را-11

 ایجاد سوراخ استفاده نکنید.

استفاده  در موارد معدودی که الزم است سطح با زیرسازی چوبی تراز شود حتما از قطعات ضد آب مانند چوب اشباع -12

 کنید. به هیچ وجه از قطعات  یبری یا کاغذ و مغوا استفاده نکنید

 درجه )گونیا( باشد . 90در محل هایی که به هم می رسند مانند لبه پنجره ها حتما چک شود که زاویه ایجاد شده -13

 

  واصل نصب چوب هاي زیرسازي از همدیگر:

میلیمتر که 25*  50معموال براي نصخخخخب چوب ترمو روي نماي سخخخخاختمان از چوب هاي زیرسخخخخازي اشخخخخباع شخخخخده با ابعاد 

ستقراربهتر چوب درمقابل آب وشرا صله چوب هاي زیرسازي براي ا ستفاده مي كنند. بدین جهت  ا یط جوي مقاوم هستند ا

سخخخانتیمتراز محورتا محور چوب هاي زیرسخخخازي مي باشخخخد كه  40هاي ترمو خیلي مهم اسخخخت كه مقدار این  واصخخخل حدود 

 شده از روي چوب ترمو در یك راستا باشند .بایدرعایت شود در ادامه مسیراین حالت باید ادامه یابد تا پیچ ها ي بسته 

 نصب زیرسازي چوبي روي سن  تراورتن :

زماني كه براسخخاس طرق قرارباشخخد روي قسخخمت هایي از دیوار كه سخخن  كار شخخده اسخخت چوب ترمونصخخب شخخود باید چوب 

  هاي زیرسازي با پیچ و رول پالك روي سن  نصب شده وسپس روي آنها چوب ترمو نصب گردد.

 

 

 زیرسازي چوبي روي سن  گرانیت : نصب

چوب هاي زیرسخخازي چوب ترمو بطور مسخختقیم روي سخخن  گرانیت به لحاظ سخخخت بودن ومشخخكل درسخخوراخ كاري نصخخب 

نمي شوند معموال در قسمت هایي ازسن  گرانیت سوراخ هایی ایجاد می شوند که پلیت هایي توسط رول بلت روی سن  

داده شخخخده و مراحل نصخخخب چوب زیرسخخخازي وچوب ترمو انجام  هاي  لزي جوب نصخخخب مي شخخخوند تا روی پلیت ها قوطي 

  گیرد.

 



 

 

 

 



 

 نصب چوب ترمووود
 نکات کلی نصب چوب ترمو نما يا دکينگ )کم(

 تمامی وجوه زيرسازی ا مينان حاصل نمايي . قبل از نصب چوب نما حتما از تراز بودن -1

 با نقبت ها برت داده .چوب ها را قبل از  روع عمليات نصب مطابق -2

يت نمی يردد. تنها در مواردی کت اسططططططت اده از چوب -3 پيچ نمودن چوب ترمو مسططططططتقيم بر روی هل  بت هيچ عنوان توصطططططط

 زيرسازی موجب برهم زدن نمای ساختمان می  ود مثال نرده های جلوی تراس ها .

صب چوب ترمو در نما حتما از پيچ تمام يا واني ه آبکاری   -4 ست اده  ود. اين مورد در رابطت با نمای  وور هم جهت ن ه ا

  صادق است.

 سانتيمتر با  . 5هواصل پيچ های نصب چوب نما بت زيرسازی چوبی از کلت چوب تا وسط او ين پيچ ح اقل -5

سط، ح ود -6 سط تا و سازی چوبی ا باع، و صب چوب نما بت زير صل پيچ های ن صلت در 40-50هوا  سانتيمتر با  . اين ها

 سانتيمتر با  .  35-45مورد چوب های دکينگ )کم( ح ود 

هواصطططل چوب های نما در نمای  ووری يا نرده بانی از يک يگر بت درخواسطططت کارهرما می با ططط ، و ی باي  در ن ر يرهت -7

 کت در اين موارد سطم زيرين نما هم پي است و نياز بت پو ش مرتبط دارد.

 4باي  از جنس يا واني ه با  وپ ح اقل   واری يا دکينگ روی زيرسططططططازی چوبی پيچ برای نصططططططب چوب های نمای ا  -9

 سانتيمتر و با يام چوب با   کت اين  وپ نسبت بت ضخامت چوب ترمو تغيير می ياب  .

سططانتيمتر روی زيرسططازی چوبی باي  از جنس يا واني ه با  وپ  4پيچ برای نصططب چوب های نمای  ووری با ضططخامت -10

 سانتيمتر و با يام چوب با   . 6.5ح اقل 

ضخامت کمتر از -11 بتر  4پيچ از روی ، نمای  وور تنها برای چوب های با  ضخامت بي صيت می يردد. برای  سانتيمتر تو

 می بايست از نببی)يراق( مخصوص است اده  ود.

بت صططورت متقارن از  پيچ  ۲در هر اتصططاپ، نصططب ASHسططانتيمتر خصططوصططاً چوبهای  14در مورد چوبهای با عرض -12

 چوب نما بت چوب زيرسازی توصيت می يردد.

چوب در مرحلت اوپ سططططمی می کن  در درازا اه ايش  وپ پي ا کن  و اير نتوانسططططت، در عرض می تاب . الزم اسططططت کت -13

 ۱کار ح اقل مطمئن  طططططوي  چوب ها، هضطططططای مورد نياز برای بازی در  وپ را دا طططططتت با طططططن . بت عبارت ديگر در انتهای 

ضوع برای درب های پارکينگ کت  وپ چوب کوتاهتری دارن  می توان  بت  صلت با ديوار دا تت با ن . اين مو  ۳سانتيمتر ها

 ميليمتر از هر  رف کاهش ياب .

 ميليمتر با   . 5 – 2)چهارترت( در نما ،   وماً  SHPهواصل بين چوبهای ترمو -14

 50ا ی  40، جهت نور باي  در راستای چوبهای نصب   ه و ح ود  ترمووود نمای چوبیدر ارتبا  با نورپردازی روی -15

  سانتيمتر از نما هاصلت دا تت و انتبار نور بت صورت تاببی با   و ترجيحاً از چوبهای هاق و زبانت است اده  ود .

 ترمو از هم يگر: هواصل نصب چوب هاي-16

ميليمتر با ططط  تا براار انبسطططا    5ا ی  2چهارترات( در وپ هم يگر باي  بين  –SHPهاصطططلت بين دوچوب ترمو )از نوع -17

ضای زيرچوب ها  ود و  بک مان ن ه بكل نکنن  و ذا جريان هوا عامل خ صا م ديگرچوب هاي ترمو را دچار م وانقباض م

  م ياهی جلوييری  ود.در هصوپ بهار و پايي  از  بنم صب
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 مشاوره و بازديد

و زيرسطططازی آن آماده خ مت  چوب مهن سطططين اين  طططرکت با دا طططتن مهارتهای هنی و آ طططنايی با اصطططوپ او يت و اانويت نصطططب

  .ميبا  رسانی بت  ما 

 طططما را در هر مرحلت بت نحو احسطططن انجام خواه  داد و در صطططورت عق   اجرای چوباين  طططرکت مبطططاوره های مربو  بت 

صططططورت بازدي  های دوره ای و يا ه تگی انجام خواهن  داد . همچنين اين  ططططرکت با دا ططططتن دانش هنی آکادمی و ت قرارداد ب

را بازدي  خواهن  نمود . از اهم موارد مورد بازدي  مهن سين اين  رکت بازدي  دانبگاهی اصوپ حرهت ای اجرا، پروژه  ما 

 . های دوره ای قبل از اجرای مترياپ ساختمانی و آماده سازی بستر جهت اجرای نما و زيرسازی ميبا  

 

 

 

 نظارت و کنترل کيفی
 

 آماده جهت کنترپ کي يت پروژه ميبا   .دا تن مهن سينی مجرب، با finnwood   رکت

هنی  ططرکت بازرسططی توجت بت دسططتورا ممل را با پيچ  وفليت اقالم ورودي  ططامل چوب ترموو،رنگ اين  ططرکت  ن ارتتيم  

 ز ارساپ آن بت محل پروژه جلوييری خواه  نمود.مغايرت با مميارهاي پذيرت اهريونت در صورت کرده 

 

 

مهن سطططی هرآين ، با دقت بسطططيار باال صطططورت ورد ارزيابی کي ی قرار می ييرن  و ، تمامی چوب ها، م بخش کنترپ کي يتدر 

يرهتت و ن ارت و کنترپ تو ي  توسططط متخصططصططين باتجربت باع  ميبططود محصططوپ تو ي   طط ه نهايی از کي يت بسططيار بااليی 

 .برخوردار با  

 

 . يرامی را در مجموعت خود دا تت با يمخبنوديم از اينکت پروژه  ما سرور 
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