
 صفحات سیمانی با الیاف سلولز((کنامیت 

Fiber Cement 

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 5757استاندارد   

 BS EN 12467 : 2012 و استاندارد

 

 خواص فیزیکی و مکانیکی

 
 ردیف

(1220*2440)mm 
(1200*2400)mm 

ورق ها را تعریف کند اسمی تولید کننده باید طول و عرض  5 ابعاد 

mm    (03-42-43-51-54-53-8 )  ورق ها را تعریف کندضخامت اسمی تولید کننده باید  4 ضخامت 

 

 

استاندارد میت طبق جدولکنا  

قرار می گیرد 4سطح در   

5سطح  ابعاد اسمی 4سطح    

A≤ 𝟔𝟎𝟎𝒎𝒎 ±3mm ±2mm 

600mm<a≤1000mm ±3mm ±5mm 

1000mm<a≤ 𝟏𝟔𝟎𝟎𝒎𝒎 ±0.3% a ±0.5% a 

1600mm<a ±5mm ±8mm 

:aاندازه اسمی طول و عرض می باشد  

 تلرانس

 ) طول و عرض(
0 

 

طابق با جدول استانداردم  
 

e≤ 𝟔𝒎𝒎 ±𝟎. 𝟔𝒎𝒎 

6mm<e≤ 𝟐𝟎𝒎𝒎 ±𝟏𝟎%𝒆 𝒎𝒎 

e> 𝟐𝟎𝒎𝒎 ±𝟐𝒎𝒎  

 𝒆 2 تلرانس )ضخامت(

استاندارد کنامیت طبق جدول  

قرار می گیرد 4سطح در   

5سطح  4سطح    

3.5 % 0.3% 
 

 مستقیم بودن لبه ها
 

 تلرانس شکل
7 

استاندارد کنامیت طبق جدول  

قرار می گیرد 4سطح در   

5سطح  4سطح    

4 𝒎𝒎 𝒎⁄  4 𝒎𝒎 𝒎⁄  
 

   چهارگوش بودن لبه ها

( 3350 ~ 3735 ) 
𝒌𝒈

𝒎𝟑⁄  

 

 در آزمایشگاه را تولید کننده باید حداقل میزان چگالی برای هر دسته از صفحات

 .میزان چگالی حاصله نباید از حداقل میزان چگالی کمتر باشدخود مشخص کند 
𝒌𝒈گالی ) دانستیته( چ

𝒎𝟑⁄ 6 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران 5757استاندارد   

 

حداقل مدول گسیختگی )خیس( 

مگاپاسکال()  
 

 طبقه بندی

 ورق های نوع الف ورق های  نوع ب

2 - 5 

5 - 4 

53 5 0 

51 50 2 

44 58 7 

 BS EN 12467 : 2012 استاندارد

حداقل مقاومت خمشی در 

شرایط خیس بر حسب 

 مگاپاسکال

حداقل مقاومت خمشی در 

 شرایط محیطی آزمایشگاهی

 بر حسب مگاپاسکال خشک

 C &D دسته کالس A&B دسته  کالس

5 2 5 2 

4 5 4 5 

0 50 0 53 

2 58 2 51 

7 42 7 44 

 

 

 

 

 مقاومت خمشی

 

 

 

5 

 ورق الف :
برای کاربرد های خارجی در محل هایی که مستقیماً در  

معرض نور خورشید برف و یا باران قرار دارند مناسب است این 

ورق ها به صورت روکش دار یا بدون روکش قابل عرضه می 

باشند و بر اساس مدول گسیختگی به بیش از سه گروه طبقه 

 بندی می شوند

 ورق نوع ب : 
لی و آن دسته از مصارف خارجی که معموالً برای مصارف داخ

در معرض نور مستقیم خورشید، باران و یا برف قرار ندارند 

کاربرد دارد این ورق ها بر اساس مدول گسیختگی به بیش از 

 گروه طبقه بندی می شوند. 7

 

 

 

 مطابق با استاندارد مربوطه 

 Dو  Bو  Aجذب آب برای دسته صفحات 

استاندارد مربوطه انجام شود ممکن است  قدر صورتی که آزمون مطاب

 ولی اثرات ناشی از نم و رطوبت از سطح زیرین ورق مشاهده گردد.

 در هیچ حالتی نباید این رطوبت به شکل چکه کردن آب ظاهر شود.

 

 8 جذب آب

 

و در حالت خیس دارای مقاومت  مگاپاسکال دارند 50های کنامیت در حالت خشک مقاومت خمشی بیشتر از  ورق

 و ورق نوع الف        0ایران در کالس  5757مگاپاسگال می باشند که بر اساس استاندارد ( 𝟏𝟒~𝟕خمشی )

دنقرار می گیر   (A) و دسته  4در کالس   BS EN 12467 : 2012 نداردو بر اساس استا  

 

  

 

 

 دارند.سرما شدید قرار باال و حرارت، رطوبت ی هستند که کاربرد آنها در جاهایی است که در معرض ورق های : Aورق 

 شرایط ردبه عنوان مثال قرار گیرند ، گاه به گاه و یخ زدگی حرارت، رطوبت در معرضممکن است در جاهایی است که کاربرد آنها که  ییورق ها:  Bرق و

 د نباشد کاربرد دارند.شدی هوازدگییا در شرایطی که  آب و هوایی کنترل شده

 است در نظر گرفته شدهقرار دارند یخبندان به غیر از معرض گرما و رطوبت، هایی که در داخلی، جا مصارفبرای کاربرد آنها ی که یورق ها:  Cورق 

 استفاده می شوند. الیه زیرین سختبه عنوان  هایی که ورق:  Dورق 


