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 گزارش بازدید اولیه
 
 

 

 پال سیستم اینرتنشنالشركت 

 

 

با روکش   (PIR) پلی یورتانفوم  

 آلومینیم در دو طرف
 

 

 

 62/26/12 :تاریخ بازدید

 

 های ساختمانی خبش مصاحل و فراورده

 
 

 

62/3/2316 

 

 
 

 گزارش بازدید 
 

 

 

 

 

 پال سیستم اینرتنشنال: شركت/ نام کارخانه

صول    تي  عایق ح  :نوع حم ته رار کش        فوم  ای  خت با رو تان  لی یور پ

 آلومینیم در دو طرف

بار   :آدرس شانی ان باد     00: ن شور آ نوبی     -مرتی  هارم ج بان چ  -خیا

 6بنگاه حبرین 

-  :مشاره قرارداد
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 - :تاریخ قرارداد

 هاي ساختماني مصاحل و فراورده :نام خبش 

 62/26/2932 :تاریخ بازدید

 اكتوراولني بازدید پیش ف: نوبت بازدید

 نتیجه گیری 
 

مناسب ارزیابی شده و  پال سیستم اینرتنشنالشركت شرایط 

 .باشد ميشرایط الزم براي صدور گواهینامه فنی داراي 
 

 
 

 

 اولیه شركت پال سیستم اینرت نشنالگزارش بازدید 

 
 شركتاطالعات کلی 

 62/26/32 : تاریخ بازدید پال سیستم اینرت نشنال: نام شركت

 اولیه :نوبت بازدید

 واردات فوم پلی یورتان: نوع فعالیت

 :نوع مالكیت

              96ت /61822: مشااااااااااره  بااااااااات

 26/8/83: مورخ

 

  :سرمایه اولیه

 

                             رسندیومهدی باقرزاده خ: مدیر عامل

                            PAL-ME  :مدیر کارخانه

                          PAL-ME:مدیر آزمایشگاه

 مهدی سرخوش :مدیرفروش

 Mr. Sarmad Fakhri: رئیس هیات مدیره

 مصطفی زاده بافری: مدیر بازرگانی

 سپیده پیرایی: مدیر حسابداری

 شهرام جالل آبادی  :مدیر امور اداری

 202واحد  27هتران میدان کاج  خ سرو شرقی پالک : نشاني دفرت مركزي

  66978873   :تلفن و فكس

 

 6مرتی شور آباد خ چهارم جنوبی بنگاه حبرین  00: نشانی انبار

  82811892 :تلفن و فكس 

 

 : نشانی کارخانه

Pal System International 

Italy – UAE - India 

PO Box 113826, Dubai-UAE 

info@palduct.comTel: +97142582640, Fax +971 4 2582641 Email:  
 

فوم پلی یورتان پوشیده شده با ورق       : نامه فن   حمصول مورد نظر براي صدور گواهي      

میکررون   00و فویل آلومینیوم با ضخامت  mm60×4000×2600آلومینیوم به ابعاد 

kg/m چگالی فوم بدون ورق آلومینیوم )
3

kg/mو با ورق آلومینیوم 40تا  44
3

 22) 

 

 نفر فوق لیسانس 2نفر لیسانس و  5: دفرت هتران كنان و پرسنلتعداد كار

 :هاي ملي و بني املللي گواهینامه

mailto:info@palduct.com
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ISO 9001:2008, ISO 14001:2004  , BS 476 part 6, BS 476 part 7, ASTM E-84, NFPA 255, UL 723, 

NFPA 101, NES 713, IMO resolution MSC 61(67), ASTM D1621, BS 275, ASTM G21 

                 
  :آدرس الكرتونیكي

www.palduct.ir                     www.pal_me.net  

   info@palduct.ir                 palme@emirates.net.ae                          

  :سابقه فعالیت

سال پیش در ایتالیا و انگلیس آغاز شده است در سال            75تولید این حمصول از    

در کشور دبی کارخانه جدید احداث و تولیدات آن به کشورهای دیگر از مجله            6003

ست      شده ا صادر  یران  یران . ا سال        در ا شنال از  ستم اینرتن پال سی در  6220شرکت 

 .این زمینه فعالیت دارد

 

 : موقعیت و فضاها

   : دفرت هتران

 مرت مربع 5000 : انبار

 

بین دو الیه   ( حاصل از دو جزء پلی اول و ایزو سیانورات     )فوم مایع  : روش تولید 

می     یق  یوم تزر یرد        ورق آلومین قرار میگ ها  بین غلطک خ   . شود و  عد از  روج از ب

 7مدت زمان تولید از زمان تزریق تا برش به طول            . گیرد  ها برش اجنام می     غلطک 

می   30مرت،   یه  شد  ثان یر         . با سیانات از ب پایی و ایزو شرکتهای ارو یل از  لی او پ

 .شود آملان هتیه می

 

 

 شركتحمصوالت انواع 

 

 در جهت تامین ایمنی در برابر آتشاقدامات 

 

 ها  داري آن و روش نگه تدرج مشخصات فنی بر روی حمصوال
 توضیحات موضوع ردیف

ردی

 ف
 مشخصات نوع حمصول

2 
پوشیده  (PIR) فوم پلی یورتان

  لومینیومشده با ورق آ

سانتی مرت و     260×40×6به ابعاد   

ضخامت         با  یوم  یل آلومین   00فو

بدون ورق        فوم  گالی  کرون و چ می

kg/m آلومینیوم 
3

و برا   40تا  44

kg/m 22ورق آلومینیوم 
3

 

6 
پوشیده   (PIR)فوم پلی یورتان

 شده با ورق آلومینیوم

سانتی مرت و     260×40×3به ابعاد   

ضخامت         با  یوم  یل آلومین   00فو

بدون ورق          فوم  گالی  کرون  چ می

kg/m آلومینیوم 
3

و برا   40تا  44

kg/m 22ورق آلومینیوم 
3

 

ردی

 ف
 توضیحات موضوع

 در انبار حمصوالت 2
                       ■آری  

 □خیر 

 عالئم هشداردهنده 6
                       □آری  

 ■خیر 

  :ظاتمالح

mailto:info@palduct.ir
mailto:palme@emirates.net.ae
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2 
                      ■آری   درج نام تولیدکننده

 □خیر 

6 
                      ■آری   درج مشخصات حمصول

 □خیر 

9 
                      ■آری   درج چگالی

 □خیر 

1 
یت بر روي    درج مهر كنرتل كیف  

 حمصول

                      ■آری  

 □خیر 

8 
درج ترراریخ تولیررد یررا کررد  

 ردگیری

                      ■آری  

 □خیر 

2 
شاهده       صورت م قدام در  نوع ا

 عدم انطباق حمصول

 

7 
در انبارهرررراي معمررررو   داري حمصوالت تولیدي روش نگه

 نگهداري مي شود

 

 :شركت فهرست نواقص موجود در 

 

 :نظر هنایي کارشناس

 شرایط شركت مناسب ارزیابی شده و شرایط صدور گواهینامه فنی را دارد. 

  تواند باه شارایط   میو نواقص زیر شركت خوب ارزیابی شد و با رفع مشکالت

 .مطلوب برسد

      کارخانه دارای نواقص زیادی است و تا رسیدن باه شارایط مطلاوب فاصاله

 .دارد

 

 

 

2  
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 انبار شرکت تصاویری از

  

 انبار حمصول انبار حمصول

  
kg/mبرچسب حمصول با چگالی 

3
kg/mبرچسب حمصول با چگالی  09

3
50 

               
دار آلومینیومی برای  ورقه چسب

 درزبندی و استند

 چسب، درزگیر

  
 کپسول آتش نشانی بندی و انبار بسته
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 آزمون ها نتایج

 

 پال سیستم اینرتنشنال: ركتش/ نام کارخانه

صول    ته     : نوع حم تي خت کش           عایق حرار با رو تان  لی یور فوم پ ای 

 آلومینیم در دو طرف

 

 62/26/32 :تاریخ ارسال منونه ها به مرکز 

 

 هاي ساختماني مصاحل و فراورده :نام خبش 

 

 نتیجه گیری

مون   تایج آز بر روی       از ن شده  جنام  ته فرآورده  های ا  ای خت

با روکش آلومینیم در دو     پلی یورتان  فوم   یحرارت  قیعا 

برداری شده    منونه  پال سیستم اینرتنشنال   وارداتی شرکت    طرف 

قرارداد         پیش از  ید  له بازد لین مرح ، (60/26/12)در او

می    نین بر ین       چ که ا ید  تی  عایق  فراورده  آ برای  حرار

یاد شده   مناسب است و شرکت    ساختمانی  کاربردهای عمومی   

 .باشد ای اخذ گواهینامه فنی میحائز شرایط الزم بر

 

 های  نتایج آزمونگزارش 
 ای با روکش آلومینیم در دو طرف  ختتهی حرارت قیعا وارداتی فراورده 

 صدور پیش فاكتور دیدر بازد شرکت پال سیستم اینرتنشنال

 گواهینامه فنی  
 مقدمه

ه مشاره  و ابالغی  فنی در چرارچوب پیش فاکتور هتیه شده برای صدور گواهینامه         

، در اولین مرحله بازدید پیش از قرارداد       21/26/2312مورخ   12 -0 -20263

بازدید به عمل     پال سیستم اینرتنشنال   شركت  از انبار   60/26/12در تاریخ  

ای با روکش آلومینیم در دو     ی ختته حرارت  قیعا  وارداتی  فراورده  آمد و از  

kg/m مغرزه  و چگالی امسی mm60 با ضخامت امسی طرف
3

kg/mو چگرالی کلری    50
3

20  

 :مشخصات امسی این فرآورده به شرح جدول زیر است. برداری شد منونه

 

 

 پال سیستم اینرتنشنال شركت فوم یحرارت قیعا یوارداتفرآورده جدول مشخصات امسی 

 mm 4000طول امسی، 

 mm 1200عرض امسی، 

 mm 20ضخامت امسی، 

kg/m، مغزه چگالی امسی
3

 45-50 

kg/mامسی مغزه،  چگالی
3

 71 
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 -مصرراحل سرراختمانيعنرروان  بررا 0610ملی ایررران مشرراره مطررابق اسررتاندارد

فوم پلي یورتان صلب ساخته شده در کارخانه         هاي عایق كاري حرارتي     فرآورده 

 قیعا  وارداتی  فراورده  ی خمتلف به شرح زیر بر روی       ها  آزمون  ،ها  ر ویژگي  

ت  ته حرار لومینیم در      ی خت کش آ با رو طرف ای  شرکت     دو  تی  ستم    واردا پال سی

 راه، مسکن و شهرسازی  مركز حتقیقات    آزمایشگاه عایق حرارتی   در  اینرتنشنال 

های استاندارد ایران مقایسه و      نتایج به دست آمده با ویژگی      . اجنام گردید  

 .  مورد حتلیل قرار گرفت

 ضریب هدایت حرارتی و مقاومت حرارتي .2

 طول، عرض، ضخامت  .6

 گونیا بودن  .3

 ت بودنخت .7

 چگالی ظاهری کلی و مغزه .5

 درصد تغیريشكل 20مقاومت فشاري یا تنش فشاری در .2

 مقاومت کششی عمود بر سطوح .2

 مقاومت در برابر بار متمرکز .0

 و رطوبت مشخص  -60پایداري ابعادي در دمای  .1

 و رطوبت مشخص  20پایداري ابعادي در دمای  .20

 وری کامل جذب آب دراز مدت از طریق غوطه .22

 ال خبار آبخواص انتق .26

 ختت بودن بعد از تر شدن یک طرف .23

 جذب صدا .27

 واکنش در برابر آتش .25

 
 و مقاومت حرارتی ضریب هدایت حرارتيتعیین  ونآزم 2

 ، برر روی (EN12667) 0062مطرابق اسرتاندارد ملری ایرران مشراره      آزمرون  این 

صلب با روکش آلومینیم در دو      پلی یورتان  فوم  عایق حرارتی   ای  ختته فرآورده  

نه  ،طرف  شده     منو شنال       از برداری  ستم اینرتن پال سی پیش     شرکت  له  در مرح

   .ارائه شده است 2-2  در جدولنتایج . ، اجنام شدفاکتور

ای عایق حرارتی  فرآورده ختتهضریب هدایت حرارتي تعیین  مونآزنتایج : 2-2جدول

 در مرحله پیش فاکتور پال سیستم اینرتنشنالرکت شوارداتی  فوم پلی یورتان

 مقاومت حرارتی

  m2.K/W 

ضریب هدایت 

 W/m.K  حرارتي

 ضخامت

mm 
 مشاره

0.989 0.0218 21.6 1 
0.982 0.0219 21.5 2 
0.986 0.0218 21.5 3 

 حداقل  0.0218 0.982

 حداكثر  0.0219 0.989

 میانگني  0.0218 0.986

تایج    یل ن ستاندارد    :حتل طابق ا مشاره    م یران  نوان   با  0610ملی ا صاحل ع  م

فوم پلي یورتان صلب ساخته شده        هاي عایق كاري حرارتي     فرآورده  -ساختماني 

 تر از  حمصوالتي با ضریب هدایت حرارتي بیش        ،ها  در کارخانه ر ویژگي          

(W/(m.K050/0  درC20 شود را شامل منی. 

در این آزمون مقاومت حرارتی از تقسیم ضخامت اندازه گیری شده بر ضریب              

-2ها که در جدول     مده است و با توجه به نتایج آزمون       هدایت حرارتی بدست آ   

ست،      2 شده ا ئه  ین  ارا ید   ا له  فرآورده در بازد ضریب  فاكتور  پیش  مرح از 

 .هدایت حرارتی و مقاومت حرارتی قابل قبولی برخوردار است
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 آزمون تعیین طول و عرض فرآورده 6 

فرآورده  بر روی (EN822) 2223آزمون مطابق استاندارد ملی ایران مشاره این 

ته  طرف               خت لومینیم در دو  کش آ با رو صلب  تان  لی یور فوم پ تی  عایق حرار  ای 

در اولین مرحله بازدید     پال سیستم اینرتنشنال   شرکت  منونه برداری  شده از    

ارائه شده    2-6و 2-6های   در جدول  آزمون نتایج  . پیش از قرارداد، اجنام شد    

  . بیان شد mmطول و عرض به  آزمونه، مقدار میانگني هربراي . است

 ای عایق حرارتی فوم پلی یورتان فرآورده ختتهطول تعیین نتایج آزمون : 2-6جدول

 در مرحله پیش فاکتوررکت پال سیستم اینرتنشنال وارداتی ش

 نقطه

 

 گیری اندازه

گیری  طول اندازه

  lشده، 

mm 

احنراف از مقدار 

 mmامسی طول  

2 
4000 0.0 

4000 0.0 

4000 0.0 

6 
4000 0.0 

4000 0.0 

4000 0.0 

3 
4000 0.0 

4000 0.0 

4000 0.0 

 0.0  حداقل

 0.0  حداكثر

 0.0  میانگني

 

 ای عایق حرارتی فوم پلی یورتان فرآورده ختتهنتایج آزمون تعیین عرض : 6-6جدول

 در مرحله پیش فاکتوررکت پال سیستم اینرتنشنال وارداتی ش

 نقطه

 

 گیری هانداز

گیری  عرض اندازه

 شده 

mm 

احنراف از مقدار 

 امسی عرض

  mm 

2 
1199 -1.00 

1200 0.00 

1200 0.00 

6 

1200 0.00 

1200 0.00 

1200 0.00 

3 

1200 0.00 

1200 0.00 

1200 0.00 

 1.00-  حداقل

 0.00  حداكثر

 0.11-  میانگني

 
تایج    یل ن ستاندارد    :حتل طابق ا یران م نوان   با  0610مشاره   ملی ا صاحل  ع م

فوم پلي یورتان صلب ساخته شده        هاي عایق كاري حرارتي     فرآورده  -ساختماني 

طول  هیچكدام از نتایج آزمون    برای متام کاربردها     ،ها  در کارخانه ر ویژگي    

 2هایي ارائه شده در جدول      تر از رواداري  نباید از مقادیر امسي بیش    و عرض  

 .احنراف یابد

 طول و عرض های رواداري – 9-6 جدول

 mm، رواداري mm، ابعاد

 ±4  2000تر از  كوچك

 ±5/2 6000تا  2000
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 ±20 7000تا  6002

 ±25  7000تر از  بزرگ

است لرذا   mm4000 شرکت اینرتنشنال پال سیستم های پلی یورتان طول ختته -

  .باشد می mm20± طولرواداری 

است لرذا   mm2600نال پال سیستم های پلی یورتان شرکت اینرتنش ختته عرض -

  .باشد می mm4/2± عرضرواداری 

جدول       شده در  ئه  تایج ارا سه ن فوق   های  با رواداری  6-6و  2-6های   از مقای

فرآورده در اولین مرحله بازدید     این  شود که طول و عرض    گیری می چنین نتیجه

 . پیش از قرارداد با استاندارد ایران مطابقت دارد

 
 

 

 یین ضخامتآزمون تع 3

فرآورده بر روی  (EN823) 2224آزمون مطابق استاندارد ملی ایران مشاره این 

ته  طرف               خت لومینیم در دو  کش آ با رو صلب  تان  لی یور فوم پ تی  عایق حرار  ای 

شرکت       شده از  برداری   نه  شنال    منو ستم اینرتن پیش      پال سی له  لین مرح در او

 . ائه شده استار 2-3 در جدول آزموننتایج . فاکتور، اجنام شد

ای عایق حرارتی فوم پلی  فرآورده ختته تعیین ضخامت آزموننتایج - -2-9جدول 

 در مرحله پیش فاکتوررکت پال سیستم اینرتنشنال وارداتی ش یورتان

 ضخامتاحنراف از 

 امسی

 mm 

 ضخامت

mm 

 نقطه

گري اندازه

 ي

مشاره 

 منونه

0.80 20.80 d1 

2 
0.80 20.80 d2 

1.80 21.80 d3 

-0.10 19.90 d4 

0.10 20.10 d1 

2 
1.40 21.40 d2 

0.60 20.60 d3 

1.50 21.50 d4 

0.40 20.40 d1 

3 
1.20 21.20 d2 

1.50 21.50 d3 

0.60 20.60 d4 

 حداقل   0.10-

 حداکثر   1.80

 میانگین   0.88

تایج    یل ن ستاندارد    :حتل طابق ا مشاره    م یران  نوان   با  0610ملی ا ص ع احل م

فوم پلي یورتان صلب ساخته شده        هاي عایق كاري حرارتي     فرآورده  -ساختماني 

 هیچكدام از نتایج آزمون   برای متام کاربردها     ،ها  در کارخانه ر ویژگي       

 6-3ارائره شرده در جردول     هرای  بیشرت از رواداري ،dNنباید از ضخامت امسي، 

 .شده احنراف یابد اظهاربراي كالس 
 

 ضخامت های ا براي رواداريه كالس - 6-9جدول 

 سكال

 mm، ضخامت امسي

 25تر از  بزرگ 25تا  50 50تر از كوچك

 mm، رواداري

T1 3 ± 7± 3 - 0/2+ 

T2 6 ± 3 ± 6 - 0/5+ 

T3 5/2± 5/2± 5/2± 

از مقایسه نترایج ارائره   است   mm60 های پلی یورتان ختته ضخامتاز آجنا که 

ین   ضخامت شود که    گیری می   چنین نتیجه  وق با رواداری ف   2-3  شده در جدول   ا
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یران               ستاندارد ا با ا قرارداد  پیش از  ید  له بازد لین مرح فرآورده در او

 . برخوردار است T2و از تراز  مطابقت دارد

 
 

 آزمون تعیین گونیا بودن 4

بر روی فرآورده  (EN824) 2224آزمون مطابق استاندارد ملی ایران مشاره این 

ته  عایق حرا  خت طرف             ای  لومینیم در دو  کش آ با رو صلب  تان  لی یور فوم پ تی  ر

نه  شرکت      منو شده از  شنال    برداری   ستم اینرتن پیش      پال سی له  لین مرح در او

 . ارائه شده است 2-4   در جدول آزموننتایج . فاکتور، اجنام شد

ای  فرآورده ختتهنتایج آزمون احنراف از گونیا بودن در جهت طول و عرض  -2-5جدول 

در مرحله پیش رکت پال سیستم اینرتنشنال وارداتی ش حرارتی فوم پلی یورتان عایق

 فاکتور

احنراف از گونیا بودن در 

 mm/m ،جهت طول و عرض

احنراف از گونیا بودن 

 mm، در جهت طول و عرض

 نقطه

گ اندازه

 یري

 مشاره

 

 آزمونه

0.00 0.00 Sb1 

1 
0.00 0.00 Sb2 

0.00 0.00 Sb3 

0.00 0.00 Sb4 

0.00 0.00 Sb1 

2 
0.00 0.00 Sb2 

0.00 0.00 Sb3 

0.00 0.00 Sb4 

0.00 0.00 Sb1 

3 
0.00 0.00 Sb2 

0.00 0.00 Sb3 

0.00 0.00 Sb4 

 حداقل  0.00 0.00

 حداکثر  0.00 0.00

0.00 0.00  
میانگی

 ن

تایج    یل ن ستاندارد    :حتل طابق ا مشاره    م یران  نوان     0610ملی ا صاحل  با ع م

فوم پلي یورتان صلب ساخته شده        هاي عایق كاري حرارتي     فرآورده  -اختمانيس 

برای   هیچكدام از نتایج آزمون   ، برای متام کاربردها    ها  در کارخانه ر ویژگي   

مرت در مرت فراترر   میلي 2نباید از ، Sb  طول و عرض، دراحنراف از گونیا بودن 

 .رود

گی       با ویژ تایج  سه ن ستاندارد    از مقای جه  چهای ا می   نین نتی یری  که    گ شود 

بودن      یا  حنراف از گون پیش از             ا ید  له بازد لین مرح فرآورده در او ین  ا

 . مطابقت دارد قرارداد با استاندارد ایران

 

 آزمون ختت بودن 4

برر روی   (EN825)ایرران    2222 مشراره آزمون مطابق با اسرتاندارد ملری   این 

لب با روکش آلومینیم در دو    ای عایق حرارتی فوم پلی یورتان ص       فرآورده ختته  

در اولین مرحله پیش     پال سیستم اینرتنشنال   برداری  شده از شرکت     طرف منونه  

 . ارائه شده است 6-4و  2-4 های  در جدول آزموننتایج . فاکتور، اجنام شد

ای عایق حرارتی  گیری احنراف از ختت بودن طول فرآورده ختته نتایج اندازه -2-0جدول 

 وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال در مرحله پیش فاکتور  انفوم پلی یورت

 مشاره منونه
نقطه 

 گیری اندازه

حداکثر احنراف از ختت 

 بودن طول

  mm 

1 
SL1 0.00 

SL2 0.00 
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2 
SL1 0.00 

SL2 0.00 

3 
SL1 0.00 

SL2 0.00 

 0.00  حداقل

 0.00  حداکثر

 0.00  میانگین

ای عایق حرارتی  فرآورده ختتهگیری احنراف از ختت بودن عرض  نتایج اندازه -6-0جدول 

 وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال در مرحله پیش فاکتور  فوم پلی یورتان

 مشاره منونه
نقطه 

 گیری اندازه

حداکثر احنراف از ختت 

 بودن عرض

  mm 

1 
Sb1 0.00 

Sb2 0.00 

2 
Sb1 0.00 

Sb2 0.00 

3 
Sb1 0.00 

Sb2 0.00 

 0.00  حداقل

 0.00  حداکثر

 0.00  میانگین

تایج    یل ن ستاندارد   : حتل طابق ا مشاره      م یران  لی ا ساختماني    0610م صاحل   -م

فوم پلي یورتان صلب ساخته شده در کارخانه         هاي عایق كاري حرارتي     فرآورده 

، نباید از مقادیر Smax احنراف از ختت بودن،، برای متام کاربردها ها ر ویژگي

 . فراتر رود 3-5رائه شده در جدول ا

 احنراف از ختت بودن  -9-0 جدول

، احنراف از ختت بودن فرآورده با اندازه كامل

 مرتمربع، مساحت مرت، طول مرت میلي

تر یا مساوي  كوچك

50/6 

تر یا  كوچك

 25/0مساوي
 5تر یا مساوي  كوچك

 20تر یا مساوي  كوچك 25/0تر از  بزرگ

احنراف  شود که    گیری می   های استاندارد چنین نتیجه     یج با ویژگی  از مقایسه نتا  

بودن    ختت  با              از  قرارداد  پیش از  ید  له بازد لین مرح فرآورده در او ین  ا

 . مطابقت دارد استاندارد ایران

 

 کلی و مغزه آزمون تعیین چگالی ظاهری  0

رآورده فبر روی  (EN1602) 2220آزمون مطابق استاندارد ملی ایران مشاره این 

ته  طرف                خت لومینیم در دو  کش آ با رو صلب  تان  لی یور فوم پ تی  عایق حرار ای 

نه  شرکت      منو شده از  شنال    برداری   ستم اینرتن پیش      پال سی له  لین مرح در او

 .فاکتور، اجنام شد

تایج     یل ن ستاندارد    :حتل طابق ا مشاره      م یران  لی ا نوان     0610م صاحل  با ع م

 فوم پلي یورتان رارتيهاي عایق كاري ح فرآورده -ساختماني

و کاربردهای   ، برای متام کاربردها   ها  صلب ساخته شده در کارخانه ر ویژگي        

 .ویژه برای چگالی ظاهری الزامی وجود ندارد
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 درصد تغییر شکل 20مقاومت فشاری یا تنش فشاری در آزمون تعیین   2

ای  ختته  بر روی فرآورده    2222 مطابق استاندارد ملی ایران مشاره     آزمون  این  

نه                  طرف منو لومینیم در دو  کش آ با رو صلب  تان  لی یور فوم پ تی  عایق حرار

برداری  شده از شرکت پال سیستم اینرتنشنال در اولین مرحله پیش فاکتور،            

 . ارائه شده است 2-2در جدول  آزموننتایج . اجنام شد

 

تغییر شکل  درصد 29گیری مقاومت فشاری یا تنش فشاری در  نتایج اندازه -2-7جدول 

وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال  ای عایق حرارتی فوم پلی یورتان فرآورده ختته

 در مرحله پیش فاکتور 

درصد  29فشاري در  تنش

 KPaتغییر شکل 

 بار وارده

N 

 ضخامت

mm 

 عرض

mm 

 طول

mm 

مشاره 

 آزمونه

100.1 2255 21.1 150.1 150.1 1 

100.0 2252 20.1 150.2 150.0 2 

120.9 2725 21.1 150.3 150.0 3 

122.1 2750 20.3 150.1 150.1 4 

121.2 2745 20.2 151.0 150.0 5 

 حداقل     100.0

 حداكثر     122.1

 میانگني     112.8

درصد تغیري    20هیچكدام از نتایج آزمون براي تنش فشاري در         -حتلیل نتایج  

چك          كه كو كدام  شاري، هر مت ف یا مقاو ست   شكل  كم  تر ا ید  قادیر    ، نبا تر از م

 . باشد ،شده اظهاربراي تراز  6-2داده شده در جدول 

 

 ترازها براي تنش فشاري یا مقاومت فشاري -6-7جدول 

 تراز
 الزامات

kPa 

CS(10\Y)25  65بزرگرت یا مساوي 

CS(10\Y)50  50بزرگرت یا مساوي 

CS(10\Y)100  200بزرگرت یا مساوي 

CS(10\Y)120 260مساوي بزرگرت یا 

CS(10\Y)130  230بزرگرت یا مساوي 

CS(10\Y)140  270بزرگرت یا مساوي 

CS(10\Y)150  250بزرگرت یا مساوي 

CS(10\Y)175  225بزرگرت یا مساوي 

CS(10\Y)200  600بزرگرت یا مساوي 

CS(10\Y)225  665بزرگرت یا مساوي 

CS(10\Y)250  650بزرگرت یا مساوي 

CS(10\Y)350 350رگرت یا مساوي بز 

CS(10\Y)400  700بزرگرتیا مساوي 

CS(10\Y)800  000بزرگرت یا مساوي 
 

فرآورده باید داراي تنش فشاري یا مقاومت فشاري          ، محل ونقل    براي مقاصد  

 .باشد kPa 65حداقل 

مصاحل با عنوان  0610ملی ایران مشاره مطابق استاندارد :حتلیل نتایج

فوم پلي یورتان صلب ساخته شده  ي عایق كاري حرارتيها فرآورده -ساختماني

 .برخوردار است CS(10\Y)100این فراورده از تراز ، ها در کارخانه ر ویژگي
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 مقاومت کششی عمود بر سطوحآزمون تعیین   0

ین   مون ا طابق  آز ستاندارد   م مشاره      ا یران  لی ا صاحل   2303 سال  : 2221م م

عایق   فرآورده  ،ساختماني  تي كاري حر  هاي  یین   ،ار بر      تع مود  شی ع مت کش مقاو

یورتران   ای عایق حرارتی فروم پلری   فرآورده ختتهبر روی  نروش آزمو – سطوح

صلب با روکش آلومینیم در دو طرف منونه برداری  شده از شرکت پال سیستم              

در جدول   آزمون نتایج  . اینرتنشنال در اولین مرحله پیش فاکتور، اجنام شد        

 . ارائه شده است 0-2

ای عایق  فرآورده ختتهمقاومت کششی عمود بر سطوح  گیری نتایج اندازه -2-8ول جد

وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال در مرحله پیش  حرارتی فوم پلی یورتان

  فاکتور

مقاومت کششی عمود 

 KPa  بر سطوح

بار 

 وارده

N 

 ضخامت

mm 

 عرض

mm 

 طول

mm 

مشاره 

 آزمونه

102 270 21 52 51 1 

140 350 22 52 48 2 

100 254 21 52 49 3 

119 303 20 51 50 4 

115 300 21 52 50 5 

100 
 حداقل    

140 
 حداكثر    

115 
 میانگني    

در  ارائه شدههیچكدام از نتایج آزمون نباید از مقادیر  -حتلیل نتایج

 .شده كمرت باشد اظهاربراي تراز  6-0جدول 

 ي عمود بر سطوحترازها براي مقاومت كشش -6-8جدول

 kPa، الزامات تراز

TR40  70بزرگرت یا مساوي 

TR50  50بزرگرت یا مساوي 

TR60  20بزرگرت یا مساوي 

TR70  20بزرگرت یا مساوي 

TR80  00بزرگرت یا مساوي 

TR90  10بزرگرت یا مساوي 

TR100  200بزرگرت یا مساوي 

TR150  250بزرگرت یا مساوي 

 .برخوردار است TR100ه دست آمده این فراورده از تراز با توجه به نتایج ب

 

 بار متمرکز رفتار حتتآزمون تعیین   1

ین   طابق    ا مون م مشاره       آز یران  لی ا ستاندارد م صاحل  2304سال  : 0000ا ، م

 رفتار حتت  تعیني -کاری حرارتی های عایق فراورده -ساختمانی

کز  بار   مون  -متمر ته     روش آز فرآورده خت ع  بر روی  لی     ای  فوم پ تی  ایق حرار

 یورتان صلب با روکش آلومینیم در دو طرف منونه برداری

در اولین مرحله پیش فاکتور، اجنام        پال سیستم اینرتنشنال   شرکت   شده از   

 .ارائه شده است 2-1نتایج به دست آمده در جدول . شد

ی فوم ای عایق حرارت فرآورده ختتهنتایج آزمون رفتار حتت بار متمرکز  -2-3جدول 

پلی یورتان صلب با روکش آلومینیم در دو طرف منونه برداری  شده از شرکت پال 

 سیستم اینرتنشنال در اولین مرحله پیش فاکتور



 

 

 

 

 

 33از  23صفحه 

مشاره 

 منونه

 طول

mm 

 عرض

mm 

 ضخامت

mm 

رفتار حتت بار 

 متمرکز

N 

1 200.3 200.1 21.1 2048 

2 200.2 200.3 21.2 1778 

3 200.5 200.4 21.1 2000 

4 200.3 200.2 21.1 1870 

5 200.2 200.2 21.0 2000 

 1778    حداقل

 2048    حداکثر

 1939    میانگین

 اثرات رفت و آمد باید بوسیله تعیني تنش فشاري یا مقاومت فشاري مطابق               

ستاندارد   یران    ا لی ا ساختماني    2303 سال  : 2222م صاحل  هاي   فرآورده  ،م

 .ارزیابي شود نروش آزمو –فشاری رفتارتعیني  ،كاري حرارتي عایق

 

- Cº60 دمایپایداري ابعادي در  آزمون 20

ین   طابق    ا مون م ستاندارد  آز یران   ا لی ا صاحل   2303سال  :  2613 مشاره  م م

عایق   فرآورده ساختمانی،   تي   هاي  عادی      ،كاري حرار یداری اب یین پا روش  -تع

فوم پلی یورتان ای عایق حرارتی  ی فرآورده ختتهبر رو -Cº60در دمای  آزمون

پال سیستم   شرکت   صلب با روکش آلومینیم در دو طرف منونه برداری  شده از         

شنال  شد            اینرتن جنام  فاکتور، ا پیش  له  لین مرح تایج  . در او مون ن در  آز

 .ارائه شده است 3-20و  6-20، 2-20های  جدول

تی فوم ای عایق حرار فرآورده ختته (طول)پایداري ابعادي  آزموننتایج  -2-29جدول 

در مرحله پیش  -Cº69 دمایدر  وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال پلی یورتان

 فاکتور

 تغیري طول

درصد   

 طول ثانویه

mm 

 طول اولیه

mm 

 نقطه

گريي اندازه   
مشاره 

 آزمونه

0.11 202.94 202.72 l1 

1 0.01 202.48 202.45 l2 

-0.01 201.11 201.14 l3 

0.03 200.77 200.71 l1 

2 0.04 201.25 201.16 l2 

0.00 201.98 201.97 l3 

0.00 205.52 205.52 l1 

3 0.04 202.97 202.88 l2 

0.17 202.28 201.93 l3 
 حداقل    0.01-

 حداکثر    0.17

0.05    
میانگی

 ن

ای عایق  فرآورده ختته (عرض آزمونه)پایداري ابعادي  آزموننتایج  - 6-29جدول 

در  -Cº69 دمایدر  وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال م پلی یورتانحرارتی فو

 مرحله پیش فاکتور

عرضتغیري  

درصد   
ثانویه عرض  

mm 

 اولیه عرض

mm 

 نقطه

گريي اندازه   
مشاره 

 آزمونه

-0.01 202.04 202.07 b1 1 
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0.07 200.52 200.37 b2 

0.37 202.15 201.41 b3 

-0.06 203.54 203.66 b1 

2 -0.11 203.10 203.32 b2 

-0.06 202.96 203.09 b3 

0.02 202.45 202.40 b1 

3 0.03 202.61 202.55 b2 

-0.02 201.61 201.66 b3 

 حداقل    0.11-

 حداکثر    0.37

0.03    
میانگی

 ن

ای عایق حرارتی  فرآورده ختته (ضخامت)پایداري ابعادي آزموننتایج  - 9-29جدول 

در مرحله پیش  -Cº69 دمایدر  وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال رتانفوم پلی یو

 فاکتور

 تغیري ضخامت 

درصد   
 ضخامت ثانویه

mm 

 ضخامت اولیه

mm 

نقطه 

گريي اندازه  
مشاره 

 منونه

-0.45 22.26 22.36 d01 

1 

-0.72 21.94 22.10 d02 

-0.64 21.81 21.95 d03 

-0.23 21.95 22.00 d04 

-0.09 22.12 22.14 d05 

-0.36 21.99 22.07 b01 

2 

-0.32 21.92 21.99 b02 

-0.68 21.99 22.14 b03 

-0.73 21.62 21.78 b04 

-0.77 22.01 22.18 b05 

-0.42 21.58 21.67 b01 

3 

-0.63 21.98 22.12 b02 

0.54 22.26 22.14 b03 

-0.32 21.86 21.93 b04 

0.27 22.42 22.36 b05 

 حداقل    0.77-

 حداکثر    0.54

-0.37    
میانگی

 ن

 

 Cº20 دمایپایداري ابعادي در  آزمون 22

مصاحل ساختمانی،    2303سال  :  2613ملی ایران   استاندارد  آزمون مطابق   این  

عایق   فرآورده  تي   هاي  عادی      ،كاري حرار یداری اب یین پا مای  تع جه   20در د در

فوم پلی یورتان صلب با روکش       ای عایق حرارتی    بر روی فرآورده ختته   سلسیوس  

در  پال سیستم اینرتنشنال   شرکت   آلومینیم در دو طرف منونه برداری  شده از     

 . اولین مرحله پیش فاکتور، اجنام شد

 . ارائه شده است 3-22و  6-22، 2-22های  در جدول آزموننتایج 

ای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته (طول)پایداري ابعادي  آزموننتایج  -2-22جدول 

در مرحله پیش  Cº79شرایط در وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال  پلی یورتان

 فاکتور

 تغیري طول

درصد   
 طول ثانویه

mm 

 طول اولیه

mm 

 نقطه

گريي اندازه   
مشاره 

 آزمونه

0.00 202.53 202.54 l1 
1 

0.01 202.67 202.65 l2 
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0.00 203.07 203.08 l3 

0.00 203.10 203.10 l1 

2 0.05 203.24 203.14 l2 

-0.12 204.33 204.57 l3 

-0.04 203.79 203.88 l1 

3 0.42 203.44 202.58 l2 

-0.64 202.81 204.11 l3 

 حداقل    0.64-

 حداکثر    0.42

-0.04 
   

میانگی

 ن

ای عایق  رآورده ختتهف (عرض آزمونه)پایداري ابعادي  آزموننتایج  - 6-22جدول 

در  Cº79شرایط در وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال  حرارتی فوم پلی یورتان

 مرحله پیش فاکتور

عرضتغیري  

درصد   
ثانویه عرض  

mm 

 اولیه عرض

mm 

 نقطه

گريي اندازه   
مشاره 

 آزمونه

-0.06 203.26 203.38 b1 

1 -0.09 202.00 202.19 b2 

-0.20 201.42 201.83 b3 

-0.13 200.86 201.12 b1 

2 -0.13 201.24 201.51 b2 

-0.17 201.75 202.10 b3 

-0.13 202.76 203.03 b1 

3 -0.11 203.90 204.12 b2 

-0.24 203.32 203.81 b3 

 حداقل    0.24-

 حداکثر    0.06-

-0.14 
   

میانگی

 ن

ای عایق حرارتی  ورده ختتهفرآ (ضخامت)پایداري ابعادي آزموننتایج  - 9-22جدول 

در مرحله  Cº79شرایط در وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال  فوم پلی یورتان

 پیش فاکتور

 تغیري ضخامت 

درصد   

ضخامت 

 ثانویه

mm 

 ضخامت اولیه

mm 

 نقطه

 

گريي اندازه  

 مشاره

منونه   

0.68 22.06 21.91 d01 

1 

-0.27 22.01 22.07 d02 

-0.09 21.81 21.83 d03 

-0.55 21.87 21.99 d04 

-0.67 22.12 22.27 d05 

-0.83 21.57 21.75 b01 

2 

-0.50 21.88 21.99 b02 

-0.72 21.95 22.11 b03 

-0.45 22.12 22.22 b04 

-0.09 22.16 22.18 b05 

0.45 22.37 22.27 b01 

3 

-0.45 22.01 22.11 b02 

0.05 21.89 21.88 b03 

-0.77 21.84 22.01 b04 

-0.89 22.27 22.47 b05 

 حداقل    0.89-
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0.68 
   

حداکث

 ر

-0.34 
   

میانگ

 ین

تایج    یل ن ستاندارد    :حتل طابق ا مشاره    م یران  نوان     0610ملی ا صاحل  با ع م

فوم پلي یورتان صلب ساخته شده        هاي عایق كاري حرارتي     فرآورده  -ساختماني 

،عرض،  εl∆ تغیريات نسيب در طول، بردها، برای متام کارها در کارخانه ر ویژگي 

∆εb  ،و ضخامت،∆εdشده برراي ترراز اعرالم شرده در       ، نباید از مقادیر داده

ها،    هاي خمتلف آزمونه    ها، هركدام در جمموعه    این آزمون   .تر باشد   بیش  7جدول  

 : زیر باید اجنام شود به شرححتت شرایط آزمون 

 درصد( 10±5)بت نسيب و رطوC (6±20 )ساعت در ( ±70 2) (2

 C (3±60-)ساعت در   (±70 2)( 6

 ترازها براي پایداري ابعادي -5-22جدول 

شرایط 

 آزمون

حداکثر 

 تغیريات

 نسيب

 DS(TH) تراز

2 6 3 7 5 2 2 0 1 20 22 26 

C20+ 

, εl 

εb 

درص

 د
5 5 5 3 3 3 6 6 6 2 2 2 

εd 
درص

 د

2

0 
20 20 0 0 0 2 2 2 7 7 7 

C60 -

, εl 

εb 

درص

 د
* 2 

5/

0 
* 2 

5/

0 
* 2 

5/

0 
* 2 

5/

0 

εd 
درص

 د
* 6 6 * 6 6 * 6 6 * 6 6 

  الزامي وجود ندارد * 

تایج    سه ن عادی     از مقای یداری اب مون پا گی  آز نین      با ویژ ستاندارد چ های ا

این فرآورده در اولین مرحله بازدید      پایداری ابعادی   شود که    گیری می   نتیجه 

 . مطابقت دارد استاندارد ایران پیش از قرارداد با

 
 

 کاملمدت با غوطه ورسازی  دراز جذب آب آزمون  26

برر روی    (EN1609) 2260آزمون مطرابق اسرتاندارد ملری ایرران مشراره      این 

ای عایق حرارتی فوم پلی یورتان صلب با روکش آلومینیم در دو           فرآورده ختته  

رتنشنال در اولین مرحله پیش     طرف منونه برداری  شده از شرکت پال سیستم این       

 . فاکتور، اجنام شد

ای عایق حرارتی فوم پلی  فرآورده ختته مدت دراز جذب آب آزموننتایج  -2-26جدول 

 وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال در مرحله پیش فاکتور یورتان

کوتاه جذب آب 

 مدت از طریق

ور سازي  غوطه

kg/mجزیي 
2

 

وزن 

  ثانویه

 g 

  اولیهوزن 

 g 

 طول 

 mm 

 عرض 

 mm 

 مشاره

 آزمونه 

0.347 63.5 49.2 202.4 203.5 1 

0.278 60.6 49.2 201.5 203.8 2 

0.330 62.1 48.7 203.0 200.0 3 

0.341 62.5 48.6 203.0 201.0 4 

 حداقل     0.278

 حداكثر     0.347

 میانگني     0.324
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تایج    یل ن ستاندارد    :حتل طابق ا مش   م یران  نوان     0610اره ملی ا صاحل  با ع م

فوم پلي یورتان صلب ساخته شده        هاي عایق كاري حرارتي     فرآورده  -ساختماني 

هیچكدام از نتایج آزمون        ، ، برای متام کاربردها   ها  در کارخانه ر ویژگي     

 اظهرار ، نبایرد از مقردار   Wlt، کامل ورسازي  مدت بوسیله غوطه جذب آب دراز

 .شده بیشرت باشد

 

 انتقال خبار آب تعیین خواص آزمون  23

برر روی   (EN12086) 2611آزمرون مطرابق اسرتاندارد ملری ایرران مشراره       این 

ای عایق حرارتی فوم پلی یورتان صلب با روکش آلومینیم در دو           فرآورده ختته  

طرف منونه برداری  شده از شرکت پال سیستم اینرتنشنال در اولین مرحله پیش            

شد     جنام  تایج   . فاکتور، ا مون ن جدول   آز ست     2-23در  شده ا ئه  خواص  . ارا

به صورت ضریب مقاومت در برابر نفوذ خبار         باید    فرآورده انتقال خبار آب   

  . اعالم شود، آب، 

ای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختتهنتایج آزمایش خواص انتقال خبار آب  -2-29جدول 

 پیش فاکتور وارداتی شرکت پال سیستم اینرتنشنال در مرحله پلی یورتان

Sd ، ضخامت الیه

هوا معادل 

 خبار آب نفوذ

m 

 ، ضریب

 نفوذمقاومت 

 خبار آب

 (بدون بعد)

 ، نفوذ

پذیري خبار 

 آب

  mg/hmpa 

Z ،ضریب 

 مقاومت

 خبارآب

hm2pa/mg 

W  ، ضریب

 نفوذ

 خبار آب 

mg/hm2pa 

g ، میزان

 انتقال

 آب خبار 

mg/hm2 

 مشاره

  

 آزمونه

27.40 1261 0.0007 33.011 0.030 37 1 

28.91 1355 0.0006 34.830 0.029 35 2 

27.45 1269 0.0007 33.074 0.030 37 3 

 حداقل 35 0.029 33.011 0.0006 1261 27.40

 حداکثر 37 0.030 34.830 0.0007 1355 28.91

 میانگني 36 0.030 33.638 0.0006 1295 27.92

تایج    یل ن ستاندارد    :حتل طابق ا مشا   م یران  نوان     0610ره ملی ا صاحل  با ع م

فوم پلي یورتان صلب ساخته شده        هاي عایق كاري حرارتي     فرآورده  -ساختماني 

 ها  ها یا پوشش    فوم شامل رویه    آب خواص انتقال خبار    ،ها  در کارخانه ر ویژگي    

هاي مهگرن   ، براي فرآورده خبار آب، نفوذمقاومت در برابر  ضریب بصورتباید 

هاي غريمهگرن یرا رویره     ، براي فرآوردهΖخبار آب،  مقاومت در برابر بصورتو 

شده كمرت    اظهار از نتایج آزمون نباید از مقدار       یک هیچ. گردد  اظهار  دار

 . باشد

 

 ختت بودن بعد از تر شدن یک طرفآزمون   24

طرف                     یك  شدن  تر  عد از  بودن ب ختت  حنراف از  غیري در ا ید از  را ت با

مصاحل   2303سال  :  2222ملی ایران   ستاندارد  ختت بودن مطابق ا     های  گريي  اندازه 

عایق    فرآورده  ،ساختماني  تي    هاي  عیني   ،كاري حرار بودن    ت مو  –ختت   نروش آز

 تثبیت روش . هر دو طرف فرآورده باید مورد آزمون قرار گريد          . تعیین کرد  

 : است به این شرح تر شدن یك طرف از ختت بودن بعدبرای آزمون شرایط 

ظرف    نه را در  نه  آزمو به گو طه      آب  كه غو ید  قرار ده یي   اي  لیمرت   5وري جز می

 .باشد

 .روي آزمونه باري قرار دهید تا از شناور شدن آن جلوگريي شود

عد از     نه را ب قه   25آزمو کردن      دقی نه  پس از وارو شته و  یك     بردا بر روي 

  .گريد طرف تر آن رو به باال قرار  قرار دهید به طوریکهگاه خشك  تكیه

  .خشك كنید  C (5 ±63) دقیقه در دماي 30 به مدتآزمونه را 

ای عایق حرارتی فوم پلی یورتان صلب با         فرآورده ختته  آزمون تر شدن یک طرف      

روکررش آلررومینیم در دو طرررف منونرره برررداری  شررده از شرررکت پررال سیسررتم 
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شد          جنام  فاکتور، ا پیش  له  لین مرح شنال در او جدول    .اینرتن تایج در   2-24ن

 .تارائه شده اس
ای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته شدن یك طرف رفتار ترنتایج آزمون  -2-25جدول 

پلی یورتان صلب با روکش آلومینیم در دو طرف منونه برداری  شده از شرکت پال 

 سیستم اینرتنشنال در اولین مرحله پیش فاکتور

مشاره 

 آزمونه

طرف 

مورد 

 نظر

احنراف از ختت 

بودن قبل از  

 mm، شدن تر

احنراف از ختت 

بودن بعد از  

 mm، شدن تر

تفاوت احنراف 

از ختت بودن، 

mm 

2 

طرف 

 اول

0.7 0.7 0.0 

طرف 

 دوم

0.6 0.7 0.1 

6 

طرف 

 اول

0.5 0.5 0.0 

طرف 

 دوم

0.6 0.7 0.1 

ستاندارد    طابق ا مشاره       م یران  لی ا نوان     0610م ساختماني   با ع صاحل   -م

 ي یورتان صلب ساخته شده در کارخانه     فوم پل   هاي عایق كاري حرارتي     فرآورده 

گي   قادیر             ،ها  ر ویژ ید از م طرف نبا هر  براي  بودن  ختت  حنراف از  غیري در ا  ت

 .بیشرت شود ،شده اظهار، براي تراز 6-27داده شده در جدول 

 شدن یك طرف ترازها  براي رفتار تر -6-21جدول 

 mm، تغیري در احنراف تراز

FW1  60كوچكرت یا مساوي 

FW2 20وچكرت یا مساوي ك 

برخروردار   FW2این فراورده از نظر ختت بودن بعد از تر شدن یک طرف از تراز 

 .است
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 آزمون تعیین ضریب جذب صدا  24

ای  فرآورده ختته  بر روی   20175این آزمون مطابق استاندارد ملی ایران مشاره        

طرف من                لومینیم در دو  کش آ با رو صلب  تان  لی یور فوم پ تی  نه  عایق حرار و

برداری  شده از شرکت پال سیستم اینرتنشنال در اولین مرحله پیش فاکتور،            

شد   جنام  مشاره           .ا یران  لی ا ستاندارد م ساس ا بر ا شد     0207و  ندی  جه ب . در

 .است به شرح زیرنتایج 
 20175 ملي ایران مشاره بر اساس استاندارد اتاق واخنشدر گريي ضریب جذب صدا  نتایج اندازه

شركت پال سیستم  :ده كنن درخواست

 اینرتنشنال

راه، مسکن و مركز حتقیقات  :گريي  حمل اندازه

 اتاق واخنش – شهرسازی

       : ونتاریخ آزم

27/06/16 

                                     در دو طرف  مینیآلوم لیبا فو ورتانی یپل  ختته  : نام منونه

                                            درجه سلسیوس                 22:  دما 

                                                                S-AC-92-191-01    : كد منونه

 ٪ 52:  رطوبت نسبی 

 : ونمشخصات ماده مورد آزم

 6ضخامت امسي   ، بهدر دو طرف مینیآلوم لیبا فو ورتانی یپل  ختته

  کیلوگرم برمرتمکعب 22الی حجمی امسي سانتیمرت و چگ

 
 

بسامد 

مركزي 

بندهاي 

یك سوم 

هنگامي 

به 

 هرتز

مقادیر 

ضریب 

 جذب

 صدا

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1
0
0

1
2
5

1
6
0

2
0
0

2
5
0

3
1
5

4
0
0

5
0
0

6
3
0

8
0
0

1
0
0
0

1
2
5
0

1
6
0
0

2
0
0
0

2
5
0
0

3
1
5
0

4
0
0
0

5
0
0
0

دهاي يک سوم هنگامي به هرتز بسامد مرکزي بن

α
s
 ، 

دا
ص

ب 
ذ
ج
ب 

ري
ض

 

200 02/0  

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.01 

0.02 

0.03 

0.09 

0.16 

0.18 

0.21 

0.19 

0.19 

0.15 

0.12 

0.08 

0.01 
 

265 02/0  

 
220 02/0  

 
600 02/0  

 
650 02/0  

 
325 02/0  

 
700 06/0  

 
500 03/0  

 
230 01/0  

 
000 22/0  

2000 20/0  

2650 62/0  

2200 21/0  

6000 21/0  

6500 25/0  

3250 26/0  

7000 00/0  

5000 02/0  
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 0207د ملي ایران مشاره بر اساس استاندار جذب صدا بندی درجه

سیستم شركت پال  :كننده  درخواست

 اینرتنشنال

راه، مسکن و مركز حتقیقات  :گريي  حمل اندازه

  اتاق واخنش – شهرسازی

       : ونتاریخ آزم

27/06/16 

                                     در دو طرف مینیآلوم لیبا فو ورتانی یپل  ختته   : نام منونه

                               درجه سلسیوس                              22:  دما 

                                                                S-AC-92-191-01    : كد منونه

 ٪ 52:  رطوبت نسبی 

 : ونمشخصات ماده مورد آزم

 6ضخامت امسي   ، بهدر دو طرف مینیآلوم لیبا فو ورتانی یپل  ختته

  کیلوگرم برمرتمکعب 22 سانتیمرت و چگالی حجمی امسي
 

بسامد مركزي 

 بندهاي 

 هنگامي به هرتز یك

7000 6000 2000 500 650 265 

 مقادیر ضریب 

 صدا جذب
02/0  20/0  20/0  05/0  02/0  02/0  

 گرد شده مقادیر

 ضریب 

 صدا جذب

05/0  60/0  60/0  05/0  00/0  00/0  

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

125 250 500 1000 2000 4000

ك هنگامي به هرتز دهاي ي بسامد مركزي بن

α
p
 ، 

ي
رد

رب
کا

ي 
دا

ص
ب 

ذ
ج
ب 

ري
ض

نمودار مبنای لغزانده شده

نمودار جذب كننده

 

:                  0207ران مشاره د ملي ایبر اساس استانداریافته  ضریب جذب صداي وزن  

25/0  = αw         کننده طبقه جذب: E 
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  آزمون واکنش در برابر آتش  20

 آزمون گرماسنج خمروطی   22-2

 :مقدمه

براساس شرح خدمات پیش فاكتور قبل از قرارداد صدور گواهي نامه،  آزمون             

های وارداتي    روی منونه  واكنش در برابر آتش با دستگاه گرماسنج خمروطی بر         

با فویل آلومینیوم به شرح زیر صرورت  ( PIR)یورتان  اي پلی عایق حرارتي ختته

 .گرفت

های ارسالی، فراورده وارداتي عایق حرارتي         منونه -های مورد آزمون    شرح منونه  

 7/62یورتان با فویل آلومینیوم در دو طرف با میانگین ضخامت            اي پلی  ختته 

لي  ند    می نه    .مرت بود صاویری از آزمو پس از آن در         ت مون و  حین آز بل،  ها ق

 .نشان داده شده است 3تا  2های   عكس

kW/mحتت تابش -نتایج و مشاهدات
2

اي  دقیقه 20، طي مدت C251معادل دماي  50 

. زغا  شرده برود    PIRدر پایان آزمون، فوم مغزه . آزمون، افروزش رخ نداد

 . ر صفحات بعد ارائه شده استنتایج آزمون و منودارهاي مربوط د

ها طي آزمون مشرتعل نشردند و حرداکثر شردت رهرایش      آزمونه-ارزیابی نتایج

kW/m) گرماي آهنا پایني بود 
2

کاًل برر  (. به طور متوسط براي سه آزمونه 00/2 

 .سوزی مشاهده نشد اساس این آزمون، خطر پذیری خاصی از نظر آتش

نه     لی منو صات ک تي     :مشخ عایق حرار

برا فویرل   ( PIR)یورتان  اي پلی هختت

 (وارداتي)آلومینیوم در دو طرف 

ظاهر    نگ و  یل در دو     :ر یه فو رو

 طرف مغزه فوم صورتي

kg/m: میانگین چگالی سطحي منونه  mm 35/62:   ضخامت آزمونه
2

 

22/2  

قرررراب : نگهدارنااااده آزمونااااه

 نگهدارنده

  :شدت جریان امسی سیستم ختلیه گاز      

lit/s 67 

kW/m: دهی تراز تابش
2

حتویل شده توسط      :برداری  حنوه منونه   50  

 متقاضی

با  یورتان اي پلی های عایق حرارتي ختته  نتایج آزمون گرماسنجي روي آزمونه -2جدول 

kWm فویل آلومینیوم حتت تابش
-2

 89 

 پارامرت مورد بررسی
آزمونه 

2 

آزمونه 

6 

آزمونه 

9 
 میانگین

 07/26 65/22 62/26 03/22 (g)جرم اولیه 

 6/6 2/6 5/2 13/2 (g)افت جرم در پایان آزمون 

مون         یان آز نه در پا هنایی آزمو جرم 

(g) 
07/1 25/1 22/20 10/1 

 25/62 75/62 75/62 35/62 (mm)ضخامت آزمونه 

- - - -  (s)زمان وقوع افروزش 

- - - -  (s)زمان خاموش شدن شعله 

 200 200 200 200 ( s)طول مدت آزمون براي حماسبات 

MJ/m)کل رهایش گرما 
2

) 2/0 1/2 0/0 13/0 

 32/0 02/2 52/7 65/7 (MJ/kg)میانگین گرمای مؤثر سوخنت 

kW/m)میانگین شدت رهایش گرما 
2

) 25/0 22/3 61/2 53/2 
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حررداکثر
 

q)شرردت رهررایش گرمررا   


 )

(kW/m
2

)
 

61/6 03/22 01/2 00/2 

به      سیدن  مان ر شدت   ز هایش    حداکثر  ر

 (s)گرما 
517 60 357 365 

 022/0 025/0 022/0 022/0 (g/s)اکسید کربن  میانگین تولید دی

 

  

  

هاي عایق  آزمونه -2عكس 

یورتان با  اي پلی حرارتي ختته

 فویل آلومینیوم قبل از آزمون

هاي عایق  آزمونه -6عكس 

یورتان با  اي پلی حرارتي ختته

 فویل آلومینیوم پس از آزمون

 

  

با فویل ( PIR)یورتان  اي پلی هاي عایق حرارتي ختته   آزمونه -3 عكس

kW/mآلومینیوم، حین آزمون حتت تابش 
2

 50 
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اي  هاي عایق حرارتي ختته منحنی شدت رهایش گرما برای آزمونه -7شکل 

 با فویل آلومینیوم حتت( PIR)یورتان  پلی

kWmتابش  
-2

 50 

 

 

 
اي  هاي عایق حرارتي ختته ای آزمونهمنحنی کل رهایش گرما بر -5شکل 

 با فویل آلومینیوم( PIR)یورتان  پلی

kWmحتت تابش  
-2

 50 
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اي  هاي عایق حرارتي ختته کربن برای آزمونهدكسی ا منحنی تولید دي -2شکل 

 با فویل آلومینیوم ( PIR)یورتان  پلی

kWmحتت تابش 
-2

 50 

 :توجه

نه            -2 تار منو به رف بوط  مون مر ین آز تایج ا حتت       ن فرآورده،  شده از  مون  آز

می       مون  شخص آز یار             شرایط م نها مع نوان ت به ع ید  هنا را نبا شد و آ با

کاربرد، در              عی  شرایط واق یق، در  بر حر مالی در برا طرات احت یابی خ ارز

 .نظر گرفت

طور                   -6 به  ید  لف با فراد خمت به ا ئه  هدف ارا با  گزارش  ین  یر ا نه تکث هرگو

های آن به این منظور،      صفحات یا خبش   کامل صورت گیرد و تکثیر تنها برخی       

 . بدون اخذ جموز كتيب از مركز جماز نیست

 

 

 

                                                                             

 آزمون پیشروی سطحی شعله   22-6

براساس شرح خدمات پیش فاكتور قبل از قرارداد صدور گواهي نامه،             -مقدمه 

هراي   برر روی منونره  ( IMO, resolution A.653و ISO 5658-2:2006 طبرق اسرتاندارد   )یشروی سطحی شرعله  آزمون پ

 .صورت گرفت" یورتان با فویل آلومینیوم اي پلی عایق حرارتي ختته"وارداتي 

نه    نه -شرح منو سالی،      منو ته    های ار تي خت لی  عایق حرار یل      اي پ با فو تان  یور

یوم  طرف   آلومین تي فراورده  )در دو  حدود      ( واردا ضخامت  یانگین   27/62با م

تا   7های   ها حین آزمون و پس از آن در شکل      تصاویری از آزمونه  . مرت بود   میلي 

 .نشان داده شده است 2

 هامشخصات آزمونه: 2جدول 

مشار

ه 

آزم

 ونه

 طول

(mm) 

 عرض

(mm) 

ضخامت 

میانگین    

(mm) 

 وزن

(gr) 

 چگالی سطحی

(
6

kg/m) 

2 211 252 03/62 27/273 20/2  

6 211 0/27 55/62 22/272 60/2 

3 210 0/27 53/62 27/270 21/2 

. آزمونه در زیر ارائه شده است      3نتایج و مشاهدات برای    -نتایج و مشاهدات  

ظر                 صی از ن پذیری خا نابراین خطر شد و ب شتعل ن نه م مون منو شرایط آز در 

 .شود سوزی مشاهده منی آتش
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 نتایج آزمون: 6جدول 

 پارامرت
مونآز

 2ه 

آزمون

 6ه 

آزمون

 3ه 

میانگ

 ین

 mm( )Extent of)حد هنایی مرز شعله 

burning) 
0 0 0 0 

kW/m)شار حبرانی در نقطه خاموشی 
2

) 

 (Critical flux at extinguishment, CFE) 
 --  -- 

MJ/m)گرمای افروزش 
2

( )Heat of  ignition) 0 0 0 0 

MJ/m)میانگین گرمای سوخنت پایدار 
2

) 

 (heat for sustained burning, QsbّAverage ) 
0 0 0 0 

 ( kW)حداکثر شدت رهایش گرما 

 (Peak heat release rate, qp) 
20/0 75/0 72/0 50/0 

 ,MJ( )Total heat release)کل رهایش گرما 

Qt) 
66/0 602/0 363/0 65/0 

شکل          نه در  سه آزمو مای  هایش گر شدت ر نی  شاهد و  3و  6، 2های   منح حین  م ات 

 . ارائه شده است 3آزمون در جدول مشاره 

 
 2  منحنی شدت رهایش گرما برای آزمونه: 2شکل 

 

 
 6  منحنی شدت رهایش گرما برای آزمونه: 6شکل 
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 9  منحنی شدت رهایش گرما برای آزمونه: 9شکل 

 

 مشاهدات آزمون:  9جدول 

 نوع منونه
رفتار 

 غیرمعمول
 مشاهدات و نتایج

عایق 

رتي حرا

اي  ختته

یورتان  پلی

با فویل 

 آلومینیوم 

 خروج دود

ثانیه پس از شروع آزمون، خروج دود در    620

، 3در آزمونه  . مشاهده شد  6و  2های   آزمونه 

خروج        622حدودًا   مون  شروع آز پس از  یه  ثان

 .دود مشاهده شد

 شروع تورم 
سط       طور متو شروع       700به  عد از  یه ب ثان

 .آزمون رخ داد

پایان 

 زمونآ

یه   فروزش           200در ثان عدم ا به  جه  با تو

 .آزمون پایان یافت

 

 

 

 
کمی تورم به مهراه دود : 8شکل  قبل از آزمون 2آزمونه : 1شکل 

2در آزمونه   
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سوختگی . پس از آزمون و سرد شدن 2آزمونه : 2شکل 

مرتی آزمونه دیده  سانتی 69یورتان تا حدود  پلی

 .شود می

 

 
پس از سرد شدن 2مونه آز:  7شکل   

 

 ( :IMO)املللی کشتیرانی گیری براساس ضوابط استاندارد بین نتیجه -

املللي كشترياني بر اساس نتایج این آزمون، ضوابط مصاحل قابل قبول             مؤسسه بني  

ها را به شرح جدول زیر تعیني منوده          هاي كشت   براي كاربرد در عرشه و اتاق     

 IMOرائه شده، نتایج به دست آمده با ضروابط  با توجه به معیارهاي ا. است

بررای نترایج ایرن     ISOاملللری  شود استاندارد بینیادآور می. مطابقت دارد

 .بندی ارائه نکرده استآزمون، روش طبقه

  

 

 وری سطح ضوابط قابلیت شعله: 1جدول 

 دیوار، دیوار داخلی و پوشش سقف

CFE 
(kw/m

2
)

 
Qsb 

(MJ/m
2
) 

Qt 

(MJ) 

qp 

(kw) 

0/60≤ 5/2≤ 2/0≥ 0/7≥ 

 :توجه

                 حتت فرآورده،  شده از  مون  نه آز تار منو به رف بوط  مون مر ین آز تایج ا ن

می       مون  شخص آز شد و آن  شرایط م یار             با نها مع نوان ت به ع ید  ها را نبا

ارزیابی خطرات احتمالی در برابر حریق، در شرایط واقعی کاربرد، در نظر          

 .گرفت

         ارائه به افراد خمتلف باید به طور        هر گونه تکثیر این گزارش با هدف

های آن به این منظور       کامل صورت گیرد و تکثیر تنها برخی صفحات یا خبش           

 .بدون اخذ جموز كتيب مركز جماز نیست
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 نشانه گذاری و برچسب گذاری

ای عایق حرارتی فوم پلی یورتان       فرآورده ختته  نشانه گذاری و برچسب گذاری     

لومینی      کش آ با رو برداری      م در دوصلب  نه  ستم      طرف منو پال سی شرکت  شده از 

های اجنام    با توجه به نتایج آزمون     اینرتنشنال در اولین مرحله پیش فاکتور،      

 : شده در اولین مرحله بازدید پیش از قرارداد به شرح زیر است

ای عایق حرارتی فوم پلی یورتان صلب با روکش  فرآورده ختتهنشانه و برچسب 

منونه برداری شده از شرکت پال سیستم اینرتنشنال در  آلومینیم در دو طرف

 اولین مرحله پیش فاکتور

نام فرآورده یا سایر 

 خصوصیات معرف کاال

ای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته

پلی یورتان صلب با روکش 

 آلومینیم در دو طرف

نام یا عالمت جتاری و 

 نشانی تولید کننده
 پال سیستم اینرتنشنالشرکت 

خ تولید و نوبت تاری

 کاری
60/26/12   

، RDمقاومت حرارتی 

m
2
.K/W 

106/0 

،  Dضریب هدایت حرارتی

W/mK 
0620/0 

 mm 4000طول امسی، 

 mm 2600عرض امسی، 

 mm 60ضخامت امسی، 

kg/mچگالی ظاهری امسی، 
3

 40 

 آلومینیم در دو طرف روکش با نوع روکش در صورت وجود

 :و به طور خالصه کد شناسایی به صورت زیر

ای عایق حرارتی فوم پلی یورتان صلب با روکش  فرآورده ختته

ملی ایران مشاره براساس استاندارد  آلومینیم در دو طرف

 پایداري ابعادي در دماي، 0610
o
C20  ، پایداري ابعادي در

دماي 
o
C60-  ، جذب 00ضریب مقاومت در برابر نفوذ خبار آب ،

 .کلیورسازی  هروش غوط مدت به دراز آب 

PIR, ISIRI 8298: 1384, DS(T70), MU00, Ws(P)0.00, Wlt   
 کد شناسایی

فوم  یحرارت قیعا یفرآورده رول

 قابل انعطاف یاالستومر
PIR 

ملی ایران استانداردبراساس 

مصاحل با عنوان  0610مشاره 

هاي عایق  فرآورده -ساختماني

فوم پلي یورتان  كاري حرارتي

در کارخانه ر  صلب ساخته شده

 ،ها ویژگي

ISIRI 8298 

پایداري ابعادي در دماي
o
C 20 DS(T70) 

پایداري ابعادي در دماي
o
C 60 -DS(T-20) 

جذب آب کوتاه مدت به روش 

 02/0ور سازی جزیی  غوطه
WS(P)0.07 

 MU00 00ضریب مقاومت نفوذ خبار آب 

 αw 0.15 24/0جذب صداي وزن یافته 

 E صدا کننده طبقه جذب
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 گرماسنج خمروطی
خطر پذیری خاصی از نظر 

 سوزی مشاهده نشد آتش

 پیشروی سطحی شعله
نتایج به دست آمده با 

 مطابقت دارد IMOضوابط 

 

 گیری کلی نتیجه

مون    تایج آز بر روی       از ن شده  جنام  ته  های ا فوم      فرآورده خت تی  عایق حرار ای 

رداری شده در اولین   ب  منونه  م در دو طرف پلی یورتان صلب با روکش آلومینی       

از شرکت پال سیستم اینرتنشنال     ، (60/26/12)مرحله بازدید پیش از قرارداد     

پال  آید که این عایق برای کاربردهای عمومی مناسب است و شرکت             چنین برمی  

 .باشد حائز شرایط الزم برای اخذ گواهینامه فنی می سیستم اینرتنشنال

 

 مراجع

 -مصرراحل سرراختماني  -2304سررال :  0610ملی ایررران مشرراره  اسررتاندارد .2

تي      فرآورده  كاري حرار عایق  شده در           هاي  ساخته  صلب  تان  لي یور فوم پ

 ،ها کارخانه ر ویژگي

هاي   فرآورده  -مصاحل ساختماني  2303سال  :  2223 مشاره  استاندارد ملی ایران    .6

 تعیني طول و عرض  -كاري حرارتي عایق

 -مصرراحل سرراختماني -2304سررال :   0062 مشرراره اسررتاندارد ملرری ایررران .3

مقاومت حرارتی و ضریب هدایت      تعیني    -كاري حرارتي   هاي عایق   فرآورده 

سنج                    حرارت  یان  شده و روش جر ظت  گرم حماف لوح  سیله  به و تی  حرار

  -های با مقاومت حرارتی زیاد و متوسط فرآورده

 -مصرراحل سرراختماني -2303سررال :  2224 ایررران مشرراره اسررتاندارد ملرری .7

  تعیني ضخامت -كاري حرارتي ایقهاي ع فرآورده

 -مصرراحل سرراختماني -2303سررال :  2224 مشرراره اسررتاندارد ملرری ایررران  .5

 تعیني گونیا بودن  -كاري حرارتي هاي عایق فرآورده

 -مصرراحل سرراختماني -2303سررال :  2220 مشرراره اسررتاندارد ملرری ایررران  .2

 تعیني چگا  ظاهري  -كاري حرارتي هاي عایق فرآورده

ستاندارد م  .2 مشاره   لی  ا یران  عایق    فرآورده 2303سال  :  2260 ا كاري   هاي 

 وري جزیي غوطه باتعیني جذب آب كوتاه مدت  -حرارتي

 -مصرراحل سرراختماني -2303سررال :  2613 ایررران مشررارهاسررتاندارد ملرری  .0

عایق    فرآورده  تي    هاي  عیني   -كاري حرار شرایط      ت عادی در  یداری اب پا

 درصد 40ی درجه سلسیوس و رطوبت نسب 63آزمایشگاهی 

 -مصرراحل سرراختماني - 2303سررال :  2611 ایررران مشرراره اسررتاندارد ملرری .1

 تعیني خواص انتقال خبار آب  -هاي عایقكاري حرارتي فرآورده

واکنش در برابر آتش     -2303سال  :  2622-6 ایران مشاره   استاندارد ملی   .20

 قابلیت نسوخنت تعیني  -مصاحل ساختمانيبرای 

لی   .22 ستاندارد م مشار   ا یران  تش       -2303سال  :  0611 ها بر آ کنش در برا وا

 ساختماني  و اجزای مصاحلبرای 

های صدا برای     جذب کننده   -2304سال  :  0204ایران مشاره    استاندارد ملی   .26

 درجه بندی جذب صدا  -استفاده در ساختمان

 پیوست الف

 نتایج آزمون مرحله پیش فاکتور

لی ای عایق حرارتی فوم پ فرآورده ختته :نوع منونه

  :کد منونه م در دو طرفیورتان صلب با روکش آلومینی

 مرحله پیش فاکتور 

 پال سیستم اینرتنشنال:  کننده واردشرکت نام 

 تاریخ منونه برداری

: 62/26/12 

 :آزمایش  تاریخ

62/3/16 

ها  ویژگی نتایج آزمون نوع آزمون مشاره



 

 

 

 

 

 33از  30صفحه 

ملی ایران استاندارد

  0610مشاره 

 0.065حداکثر  W/mK   0.0218 ضریب هدایت حرارتی، 2

mمقاومت حرارتی،  6
2
K/W 0.982  0.5حداقل 

3 

حداکثر احنراف از طول امسی فراورده      

 mmبا  اندازه کامل، 
0.0 

±7.5 

حداکثر احنراف از عرض امسی فراورده      

 mmبا اندازه کامل، 
0.0 -1 

±5 

7 
حررداکثر احنررراف از ضررخامت امسرری   

  mmفراورده با اندازه  کامل، 
+1.8 -0.1   T2 تراز     

5 
بودن در        یا  حنراف از گون حداکثر ا

 mm/mطول و عرض، 
0.0 6 mm/m 

0 
طول        بودن در  ختت  حنراف از  حداکثر ا

 mm/mو عرض، 
0.0 10mm  

2 

چگالی مغزه فراورده با اندازه 

kg/mکامل، 
3

 
46  -

چگالی کامل فراورده با اندازه 

kg/mکامل، 
3

 
69  -

0 
 20ی یا تنش فشاری در مقاومت فشار

 kPaدرصد تغییر شکل 
 25kPaحداقل  100

 TR100تراز  kPa 100مقاومت کششی عمود بر سطوح  1

 PL(20)1.8تراز   kN 1.8مقاومت در برابر بار متمرکز  20

22 

پایداری ابعادی در 

دمای 
o
C 60- 

حداکثر تغییر 

 نسبی، درصد

 0.11- 0.17+ طول

 DS(TH)12تراز  

 0.11- 0.37+ عرض

 0.77- 0.54+ ضخامت

26 

پایداری ابعادی در 

دمای 
o
C 20  حداکثر

 تغییر نسبی، درصد

 0.64- 0.42+ طول

 0.24- 0.1+ عرض

 0.89- 0.68+ ضخامت

23 
ور سازی  دراز مدت با غوطه جذب آب

kg/mکامل، 
2

 
 Wltتراز   02/0

 - Z 33خبار آب،  در برابرمقاومت  27

25 
دن بعد از تر شدن یک طرف، ختت بو

mm 
 FW2تراز   0.10

 ضریب جذب صدا  22
w (M) 0.15 

 0207استاندارد ملی 
 E طبقه

 گرماسنج خمروطی 22
خطر پذیری خاصی از نظر 

 سوزی مشاهده نشد آتش

-2استاندارد ملی 

 و 2622

استاندارد  

 ISO 5660-1املللی  بین

 پیشروی سطحی شعله 20
ده با نتایج به دست آم

 مطابقت دارد IMOضوابط 

 : ISO 5658-2استاندارد 

 IMO, resolutionو   2006

A.653  

 


