
  فوم پلی استایرن(یونولیت) چیست ؟
 

 یونولیت یا پالستوفوم ماده ای است سفید رنگ و عایق رطوبت و صدا است کھ اولین بار توسط آلمان نازی در جنگ 

 جھانی دوم برای ساخت پل ھای شناور روی آب ساختھ شد. 

 فوم پلی استایرن یکی از فراورده ھای صنایع پتروشیمی بوده و شکل ظاھری آن از بلور ھای ریز تشکیل شده است 

 .کھ در مجاورت فشار و بخار منبسط می گردد 

 بھ علت ساختار سلولی بستھ در بلوک ھای پلی استایرن یونولیت مقاومت خوبی در مقابل آب داشتھ و نیز در مقابل فساد 

 .و رشد باکتری از خود محافظت می نمایدپذیری 

 ھاي متنوع مواد پتروشیمي امروزه با رشد و ترقي صنایع پتروشیمي میھن عزیزمان شاھد افزایش روز افزون كاربرد 

  .در امورات مختلف ھستیم

 (نوعي ماده طبیعي)كائوچو   پالستوفوم ماده اي سبك با قابلیت ھاي بسیار زیاد مي باشد و عامھ مردم آن را بھ اشتباه

 ،  آكاچو و یا یونولیت مي نامند

  EPS پالستوفوم نوعي از مواد پلیمري است كھ یك نمونھ از آن با نام پلي استایرن انبساطي و عالمت اختصاري .

 شود و كاربردھاي متعددي در امور بستھ بندي، عایق سازي، آموزشي، تبلیغاتي و ... دارد. شناختھ مي

 این مواد با دانھ بندي ھاي ریز و درشت و با وزن حجمي گوناگون بصورت گرانول ، ورق و بلوك در اندازه ھا 

 . و ضخامتھاي گوناگون در بستھ بندي ھاي تعدادي، قابل ارائھ است

 .آیدموجود در بازار، بھ اشكال و طرح ھاي مختلف درمي Hot Wireھمچنین با دستگاھھاي برش توسط سیم داغ 

 
 مدتي است كھ براي ساختمان سازي در کشور و در آپارتمان ھاي بلند بھ دلیل» پلي استایرن«بلوك ھاي یونولیتي  

  .قرار گرفتھ است ، پیمانکاران ، سازندگان ، مھندسین و ...سبكي و كم ھزینھ بودن مورد استقبال انبوه سازان  

 در بازار عرضھ مي شوند.» اشتعالغیر قابل «و » قابل اشتعال«این بلوك ھا در دو نوع 

 كیلوگرم است، در حالي كھ وزن بلوك ھاي  ۱۵وزن ھر قطعھ بلوك سیماني كھ در ساختمان سازي بھ كار مي رود،  

 یونولیتي بسیار ناچیز است و تا اندازه بسیار زیادي موجب پایین آوردن وزن ساختمان مي شود.

 وك را محصور كرده است، در صورت آتش سوزي در ساختمان، این بلوك با وجود پوشش نسوزي كھ زیر و روي این بل 



 دقیقھ تاب مقاومت در برابر حرارت را دارند.  ۲۰ھا تنھا تا 

 ایمني اماكن مسكوني در برابر حریق و حادثھ از جملھ مواردي است كھ باید از نظر ایمني شھري مورد توجھ قرار گیرد.

 در ایمني یك ساختمان موارد زیادي نقش دارد كھ مي توان بھ مصالح بھ كار رفتھ در آن بھ عنوان یكي از مھم ترین 

  .موارد اشاره كرد 

 بھ دلیل سبكي وزن خود، وزن نھایي ساختمان را كم مي كنند، بھ ھمین دلیل در ساختمان سازي  بلوك ھاي پلي استایرن

 . مورد استفاده قرار مي گیرند

  .بلوك ھاي مذكور نقش باروري ندارند و بھ ھمین دلیل در برابر زلزلھ ایمن ھستند

 اما این بلوك ھا، در برابر آتش بھ راحتي حجم خود را از دست مي دھند و تنھا اشكال این بلوك ھا، كمي مقاومت در 

  .برابر حرارت و شعلھ وري آنھا است
 

 در ساختمان سازي استفاده شود، در برابر آتش مقاوم تر خواھند بود.  در صورتي كھ از جنس مرغوب این بلوك ھا

 در ایران نھ تنھا این نوع از مصالح ساختماني بلكھ تعداد بي شماري از مصالح ساختماني مورد استفاده قرار مي گیرد 

 كھ از استانداردھاي اجباري برخوردار نیستند و ھمچنان در ساختمان سازي بھ كار مي روند. 

 با توجھ بھ بحران خیز بودن کشورمان در ساختمان سازي نباید از بلوك ھاي قابل اشتعال استفاده شود و نوع غیرقابل

 .تا از حریق ھاي گسترده در ساختمان ھا جلوگیري شود، رعایت ضوابط محدود شود ید با اشتعال این بلوك ھا نیز با 

 ش ھایي كھ ممكن است داشتھ باشند، بسیار خطرناك است و تاكنون شاھدھمچنین انبار و نگھداري این مواد بھ دلیل واكن

 مواردي از حریق انبار این بلوك ھا بوده ایم. 

 جالب اینكھ این بلوك ھا برخالف تصور و ذھنیت برخي از كارشناسان، بھ دلیل یكپارچھ نبودن در برابر ضربھ اثرات  

 خوبي ھستند. بر عكس در تقویت صدا اثرگذار لیمثبت ندارند و

 مي شود و بھ ھمین دلیل یونولیتنعایق صوت برتري محسوب  لییونولیت جاذب صوتي بھتري نسبت بھ بتن است و

 بھ تنھایي تاثیري در افت صوت ندارد. 

 بھ گفتھ كارشناسان تنھا در صورتي كھ بین دیوار دو جداره یونولیت بھ كار رود، افت صوتي افزایش مي یابد.

 ھاي حرارتي ھم بھ تنھایي عایق صوت نیستند و در صورتي كھ داخل سیستم قرار بگیرند، مي توانند  ھمچنین عایق 

 .موجب كاھش صوت شوند



 
 پالستو فومبلوك هاي  ماده اولیه

 
 است .ماده اولیھ یونولیت پروپان است و در پتروشیمی بھ شکل جامد در آمده 

 .برنداخیرا این ماده را تحت عنوان پالستوفوم (پلي استایرن انبساطي) نام ميیونولیت اوال نام یك شركت در ایران است و 

 ورق پلی استایرن : ضریب ھای عایق بودن

 
 دیزبل عایق است ٤۲سانتی متر یونولیت معمولی در برابر صدا  10 •

 
 عایق است % ۳٥سانتی متر یونولیت معمولی در برابر گرما  10 •

 
 

  پالستو فومویژگی هاي بلوك هاي 

 
 سبکی قطعھ بلوکبھ ابعاد  -۱

 درصدی حجم بتن ۳۰کاھش  -۲

 کاھش مصرف فوالد  -۳

 کاھش مصرف تیرچھ  -٤

 صرفھ جویی در مصرف قالب بندی -٥

 

  کاربرد هاي پالستوفوم چیست

 
 :اند ازبرخي از كاربرد ھاي پیشنھادي در خصوص این محصوالت عبارت

 
 میلیمتر  ۱۰۰۰تا  ٤سانتیمتر و ضخامتھاي گوناگون از  ۲۰۰*۱۰۰استفاده از ورق ھاي پالستوفومي تا ابعاد  -۱

 .انواع تابلوھا مانند تابلوي اعالنات و یا بسیاري از مصارف گوناگون دیگر Background بھ عنوان زمینھ

 
 متفاوت در بستھ بندي ھاي خاص، و شكل دھي  انواع ورق و بلوك ھاي پالستوفومي در ابعاد گوناگون و ضخامتھاي -۲



 .بوسیلھ دستگاه برش بھ منظور تھیھ كاردستي دانش آموزان دوره ھاي ابتدایي و راھنمایي البتھ با نظارت مربیان مربوطھ

 
 ورق در ضخامتھاي گوناگون و یا دانھ ھاي فوم (گرانول) جھت ساخت اشكال ، انواع طرحھا و حروف فارسي  -۳

 سسازي كھ در درسي، ساخت ماكت ، تھیھ تابلوھاي تبلیغاتي و تزئیني و بھ عنوان فوم ریختھ گري و فوم ُگلو انگلی

 وفن دوره راھنمایي تحصیلي خواھران و برادران و ھمچنین برخي رشتھ ھاي كار و دانش دوره متوسطھ  حرفھ 

 .استفاده ھاي فراوان دارد

 
 ن عایق ساختمان و بلوك ھاي سقفي پالستوفومي بھ عنوان جایگزین بلوك ھاي استفاده از ورق پالستوفوم بھ عنوا -٤

 .سیماني یا سفالي در صنعت ساختمان

ھای  بلوکبا بلوک -ضوابط فنی برای استفاده از بلوک ھای سقفی پلی استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچھ
 : سقفی از نوع پلی استایرن منبسط شده

 در صورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواھند داشت کھ مواردی از قبیل ایمنی در برابر آتش، رواداری ھای ابعادی،  

 مقاومت مصالح (کھ می تواند با دانسیتھ مصالح ارتباط داشتھ باشد )، شکل ھندسی و روش اجرایی مناسب در آن رعایت 

 گردد. 

 حیحص محافظتھای دی با ضوابط زیر انطباق داشتھ و در اجرا نیز از روشھا وبنابراین الزم است تا مشخصات بلوک تولی

 
 بھره گیری گردد.

 بدیھی است کھ سیستم سقف تمام شده باید عالوه بر تطابق با این ضوابط، مانند سایر سیستم ھای ساختمانی بھ طور کامل  

 .ط مطابقت نمایدبا مقررات ملی ساختمان و کلیھ ضوابط و آئین نامھ ھای مصوب مرتب

 
 
 الزامات ایمنی در برابر آتش -1

 
 بلوک پلی استایرن منبسط شده مجاز بوده و استفاده از انواع در کندسوزبلوک ھای استفاده از انواع  فقط تنھا ۱-۱

 می باشد . غیرکندسوز ممنوع

 تولید کنندگان موظف می باشند مدارک الزم دال بر استفاده از مواد اولیھ از نوع کندسوز شده برای تولید بلوک را 

 : بھ شرح زیر ارائھ نمایند



 مواد اولیھ (پودر پلی استایرن منبسط شده محصول کارخانجات پتروشیمی ) باید از نوع کندسوز باشد.

 ر از کارخانھ فروشنده مواد اولیھ اخذ گردد .در این زمینھ باید مدارک فنی معتب 

 از نظر واکنش در برابر آتش را، بر اساس استانداردھای معتبر بین المللی، را  مدارک فوق باید قرار گرفتن ماده اولیھ  

 :در یکی از گروه ھای زیر نشان دھد

 
 EN 13501   ۱گروه ھای بھتر از آن مطابق با استاندارد  یاD  گروه  

DIN    ٤۱۰۲گروه ھای بھتر از آن مطابق با استاندارد  یا B  ۱گروه 

BS 3837   ۱مطابق با استاندارد A تیپ 

ASTM E  ۸٤مطابق با استاندارد A گروه 

 برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم ھرگونھ حریق احتمالی با بلوک الزم است  ۱-۲

  . پوشش مناسب محافظت شودتا زیرسقف بھ وسیلھ 

 پوشش باید بھ تیرھا و تیرچھ ھا متصل و مھار گردد . 

 اتصال مستقیم بھ بلوک پلی استایرن (مانند گچ کاری مستقیم بر روی بلوک بدون استفاده از اتصاالت مکانیکی ) بھ تنھایی 

 قابل قبول نیست . 

 :انواع پوششھای مورد پذیرش بھ شرح زیر می باشند

 
 گچ ورمیکولیت یا تختھ گچی مناسب و مستقل از بلوک  ،پرلیت ،  سانتی متر پوشش گچ یا پوششھای محافظ پایھ گچ1

 .بھ سقف سازه ای مھار شده باشد

 
 اتصال مستقیم اندود بھ بلوک با ھر شکل ھندسی (اعم از معمولی یا دارای انواع شیار ) بھ تنھایی و بدون استفا ده  ۱-۲

 انیکی بھ ھیچ وجھ مجاز نبوده و ضرورتاً باید از اتصاالت مکانیکی مھار شده بھ تیرھا و تیرچھ ھا از اتصاالت مک

 نظیر سیستم رابیتس استفاده شود .

 لذا تولیدکنندگان موظف ھستند از ارائھ ھر گونھ اطالعات شفاھی یا کتبی بھ مصر ف کنندگان کھ مغایر با این موضوع  

 .باشد، خودداری نمایند



 
 از آنجایی کھ دیوارھای بین واحدھای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان ھای مسکونی یا واحدھای تجاری، اداری ۱-۳

 مستقل و غیره ) در ھر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند، این دیوارھا باید از الیھ بلوکھای پلی استایرن 

 عبور کرده و تا زیر سقف سازه ای (یعنی زیر تیرچھ یا بتن ) امتداد داشتھ باشند یا بھ طور مناسب از مصالح حریق بند  

 استفاده شود، بھ گونھ ای کھ بلوکھای پلی استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشتھ باشند و از گسترش 

 .ھ بھ وسیلھ دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند، جلوگیری گرددھر گونھ حریق احتمالی بین دو فضایی ک

 
1 . Expanded Polystyrene 

 
2. Fire retarded 

 
 انبارکردن بلوکھا در کارگاه ساختمانی :  ٤-۱

 ھا نگھا ، حاللبلوکھای پلی استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی بھ دور از ھر گونھ مواد قابل اشتعال (نظیر ر

 ) نگھداری شوند .  ھ ھای قابل اشتعالیا زبال

 محل نگھداری باید بھ گونھ ای باش د کھ از احتمال ریزش یا تماس براده ھای داغ یا جرقھ ھای ناشی از جوشکاری 

 یا ھر گونھ شی داغ دیگر با بلوکھا در کارگاه ساختمانی پیشگیری شود .

 مکان بھ دور از محل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت ھر گونھ شعلھ یا حریقمحل انبار اصلی بلوکھا حتی اال 

 .احتمالی بھ محل انبار اصلی جلوگیری شود 

 
 متر مکعب خودداری شود .  ٦۰توصیھ می گردد کھ از انبار کردن بلوکھا بھ حجم بیش از  ٥-۱

 متر مکعب تقسیم  ٦۰متر مکعب، بلوکھا بھ قسمتھای با حجم حداکثر  ٦۰در صورت نیاز بھ انبار کردن مقادیر بیش از 

 .وجود داشتھ باشد متر فاصلھ ۲۰شده و بین ھر دو قسمت حداقل 

 
 مجاورت محل کلیھ کارگران و کارکنان باید نسبت بھ عدم استفاده از ھرگونھ شعلھ و نیز عدم استعمال سیگار در ٦-۱

 نگھداری بلوکھا توجیھ شوند و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگھداری بلوکھا  

  الزامی است



 .تعدادی کپسول آتش نشانی نیز در نزدیکی محل نگھداری بلوکھا پیش بینی گردد .

 
 
 الزامات مکانیکی -2

 
 سانتی ۳۰کیلوگرم بھ ازای ھر  200بر بارھای حین اجرا باید برابر با حداقل مقاومت بلوکھای تولیدی در برا ۲-۱

 متر طول بلوک باشد. 

 .سانتی متر در وسط بلوک اعمال شود ۷این بار باید در نواری بھ عرض حداکثر 

 
 آزمایشھا نشان می دھند کھ بھ علت تفاوتھای موجود در مواد اولیھ و فرآیند تولید، چگالی دقیقی برای کسب مقاومت  :تذکر

 مذکور در فوق نمی توان مشخص کرد. 

  ۲٥و ارتفاع  ٥۰با این وجود بھ عنوان یک راھنمای کلی انتظار می رود کھ در صورت تولید مناسب، بلوکھای با عرض 

 کیلوگرم بر متر مکعب مقاومت مورد نظر کسب شود.  ۱٤الی  ۱۲یتھ حدود دانس سانتی متر با

 ضمناً با فرض شرایط یکسان از نظر مواد اولیھ، فرآیند تولید و ضخامت بلوک، ھر چھ کھ عرض بلوک افزایش یافتھ 

 .یا ارتفاع آن کاھش یابد، بھ چگالی بیشتری برای کسب مقاومت الزم نیاز خواھد بود

 الزم است تا کارخا نجات تولیدکننده بلوک سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده دارای آزمایشگاه حداقل برای  ۲-۲

 کنترل رواداری ھای ابعادی و باربری بلوک باشند .

 کیلوگرم و بصورت نواری بر روی بلوکھای  ۲۰۰در این آزمایشگاه باید باربری بلوکھا با استفاده از جک با بار معادل  

 .انتی متر مورد آزمایش قرار گیرد س ۳۰بھ طول 

 .بلوکی کھ بھ این شکل آزمایش می شود، نباید دچار ھیچگونھ شکست یا گسیختگی گردد

 
 سانتی متر ممکن است خطر شکست بلوک را در پی داشتھ باشد . ۳۰استفاده از بلوکھای با طول کمتر از  ۲-۳

 ھ کار بردن بلوکھای با طول کمتر خودداری نمایند. لذا بھ مصرف کنندگان توصیھ می شود از ب 

 .سانتی متر بھ مصرف کنندگان ممنوع است ۳۰ھمچنین ھرگونھ تولید و یا ارائھ بلوکھای بھ طول کمتر از 

 
 استفاده از بلوک ھای توخالی با طول کمتر از بلوک کامل (برش آن بھ قطعات کوچکتر از یک بلوک کامل ) ٤-۲



 .ممنوع است 

 برای بلوکھای دارای حفره کھ در ابتدا و انتھای دھانھ یا در مجاورت پلھای اصلی یا در مجاورت تیرھای عرضی  ٥-۲

 و یا در ھر محلی کھ امکان ورود بتن بھ داخل حفره ھا وجود داشتھ باشد، قرار می گیرند، بھ منظور جلوگیری از 

 بستن حفره ھای بلوک بھ وسیلھ درپوشھا یا پرکننده ھای مناسب  سنگین شدن سقف و ھدر رفتن بتن باید تمھیدات الزم برای

 بھ نحو مطمئن بھ عمل آید تا از ورود بتن بھ داخل آن جلوگیری شود و یا اصوالً در این قسمتھا از بلوک ھای توپر 

 .استفاده شود
 

 
 بلوك هاي پالستو فوم الزامات ابعادي -3

 
 میلی متر باشد.   ۲۷نشیمنگاه فوم جھت تیرچھ  ۳-۱

 از آن جایی کھ افزایش عرض لبۀ نشیمن این نوع بلوک ھا سبب کاھش عرض موثر جان تیرچھ بتنی می گردد، 

 .سانتیمتر درنظر گرفتھ شود ۱٤لذا برای جبران آن توصیھ می شود عرض فوندولۀ تیرچھ در ھنگام ساخت حداقل برابر 

 
 سانتی متر بھ منظور تسھیل در عبور بتن بھ داخل تیرجھ ھا  ٥و قاعده  ٥رعایت پخی در دو لبھ فوقانی بھ ارتفاع  ۳-۲

 .الزامی است

 

 
 :حداکثر رواداری طول، عرض و ضخامت بلوک از مقدار اسمی اعالم شده، بھ شرح زیر باشد ۳-۳

 
 لی مترمی± ۳میلی متر بھ ازای ھر متر طول اسمی بلوک و عرض بلوک حداکثر ± ٥طول بلوک در ھر نقطھ حداکثر 

 اسمی بلوک می تواند تفاوت داشتھ باشند.  با عرض 

 .میلی متر با مقدار اسمی تفاوت داشتھ باشد± ٥ضخامت ھیچ نقطۀ اندازه گیری شده از بلوک نباید بیش از 

 
 کلیھ لبھ ھای بلوک ھا (بھ غیر از محلھای پخی در لبھ ھای فوقانی ) باید گونیا باشند.  ٤-۳

 میلی متر ۱۰۰۰میلی متر بھ ازای ھر ± ٥انحراف از گونیا بودن لبھ ھای طولی و عرضی حداکثر رواداری مجاز برای 

 طول یا عرض نمونھ می باشد.  



 .میلی متر می باشد± ۳حداکثر انحراف از گونیا بودن لبھ ضخامت 

 
 

 بلوك هاي پالستو فوم مشخصات ظاهري -4

 
 . ندارای ظاھر سالم و یکپارچھ باشبلوکھا باید د ۱-٤

 .سطح بلوک باید نسبتاً صاف باشد و بین دانھ ھای پلی استایرن فاصلھ مشخص ظاھری وجود نداشتھ باشد 

 
 الزم است تا نام تولید کننده، کندسوز بودن محصول، حداقل چگالی و اندازه ھای طول، عرض و ضخامت بلوک  ۲-٤

 شود.بر روی تمام بلوک ھای تولیدی کارخانھ حک یا چاپ یا برچسب 

 در صورت استفاده از چاپ یا برچسب، ا ین کار باید بھ نحو تثبیت شده صورت گیرد، بھ گونھ ای کھ امکان پاک شدن  

 .یا برآمدن ساده در حین نقل و انتقال یا سوءاستفاده توسط افراد وجود نداشتھ باشد

 

 یدر یک نگاه کل تفاده از بلوکهاي سقفی پلی استایرن منبسط شدهضوابط اس

 بلوک سقفی پلی استایرن ناشی از استفاده نا صحیح از خطرات احتمالی به منظور پیشگیری از   

مسکن اقدام به تھیه  منبسط شده (ھمان یونولیت معروف)در ساختمان، مرکز تحقیقات ساختمان و

نموده است که  «بلوکھای سقفی پلی استایرن منبسط شده در ساختمانضوابط موقت برای کاربرد »

از طریق مدیریت تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان در تاریخ بیست و ششم آبان به سازمانھای 

 نظام مھندسی و شھرداریھا ابالغ شده است.

زیاد خوانا  اسکن سازمان چون در موارد بسیار مھمی که در خصوص این بلوکھا باید مد نظر قرار گیرد و

 .به صورت کامال ساده بیان شده است این شرکتنبود، جھت مالحظه با تلخیص توسط 

 وفقط کند سوزی قابل اشتعال ممنوع است استفاده از بلوکھای معمولی پلی استایرن منبسط شده -۱

 .که به تایید مرکز تحقیقات مسکن رسیده باشد مجاز می باشد

http://mostafavey.blogfa.com/post-180.aspx


کیلوگرم بر متر مکعب کمتر  ۲۰،چگالی (جرم حجمی) بلوک باید از الزمبرای تامین مقاومت مکانیکی  -۲

 . مسکن رسیده باشد  باید به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و اگرغیر ازاین بودو  نباشد

ر ازاین غی و فاقد حفره یا فضاھای خالی باشد.اگرشکل بلوک بلوک پلی استایرن باید از نوع توپر بوده -۳

 . مسکن رسیده باشد باید به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و بود

 .سانتی متر تجاوز نکند ۵۰سانتی متر و حداکثر پھنای آن مابین تیرچه ھا از ۲۰حداقل ضخامت بلوک  -۴

مسکن  باید به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و ازاین بودگرابعاد غیر ا ) در طول بلوکھا محدودیت نداریم( 

 . رسیده باشد

 :برای جلو گیری از برخورد آتش باید  -۵

 . زیر سقف با پوشش مناسب محافظت گردد -الف

 . پوشش باید به تیرھا و تیرچه ھا متصل گردد-ب 

اتصال گچ کاری یا سایر پوشش به صورت مستقیم به بلوک پلی استایرن بدون اتصال مکانیکی -ج 

 واسط ممنوع است.

سانت بر روی رابیتس  ۵/۱پایه گچی باید به ضخامت حداقل  پوشش گچ یا پوشش محافظ حریق-ح

به تیر چه ھا  تسان ۲۰فواصل حداقل در  میل ۲مفتول به قطر حد اقل اجرا و رابیتس باید به وسیله 

 متصل گردد.

 . مسکن رسیده باشد سایر پوشش ھا باید به تایید مرکز تحقیقات ساختمان و

متر مکعب یکجا  ۶۰در انبار کردن بلوکھا باید دقت کافی جھت جلوگیری از حریق مد نظر باشد.بیش از -۶

 ممنوع است. 

 متر لحاظ شود. ۲۰متر مکعب فاصله  ۶۰بین ھر 



سیگار در محل انبار ممنوع است. تعدادی کپسول آتش نشانی در محل انبار موجود  شعله و استعمال 

 .باشد

سیستم سقف اجراء شده باید مانند سایر سیستم ھای ساختمانی بطور کامل با مقررات ملی -۷

 .رعایت گردد ۱۰و  ۹و  ۸ساختمانی و سایر ضوابط مطابقت کند از جمله مبحث 

 . آنھا را از سقف خارج نمائید ده از یونولیت و بعد از بتن ریزیحتما سعی شود پس از استفا -۸

 


