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 به حساب می آید نمامصالح سبک معماری ازجمله  محصول این

جرم کمتر نسبت به سنگ یا شیشه که در گذشته مورد  آسان است و به دلیل داشتن استارونحمل 

ودن ویژگی سبک تر بکل ساختمان تاثیرگذار خواهد بود. سبک سازیدر  ،استفاده قرار می گرفتند

 ساختمان مفید فایده خواهد بود. در مواقع تعمیر و تغییر مدل برای ایمنی  مصالح،

 

 آن ثابت استعملکرد ساختمانی 

به نصب محکم تر این محصول  باالی مقاومت کششی و انبساطدر طول فرایند ساخت داربست ها، 

 کمک می کند.

 

 مقاومت حرارتی بسیار باالیی دارد

که توسط جامعه  (ASTM E84) "سطح در حال اشتعال"استارون محصولی است که طبق آزمون 

 قرار گرفته است. 1برگزار می شود درکالس  (ASTM)مصالح  آمریکایی آزمودن

 طراحی مقعراین محصول از طریق شکل دهی حرارتی امکان پذیر است

 و 3Dتصویر کشیدن زیبایی و ساختار استارون قابلیت شکل دهی حرارتی را فراهم نموده و با به 

 برمیدارد. گامی فراتر دوبعدیطرح منحنی، از طراح های 

 

 فراهم می کند مصارف نمابهینه برای ی محصوالت 

غییر تیژگی انبساط حرارتی طبق ومختلفی از جمله با پشت سر گذاشتن آزمون های استارون 

 و بآ تغییر به توجه بادر نظر گرفتن گرما و  بدون مقاومتفرسایش هوای شتاب یافته  دما

 در اختیار شما قرار خواهد داد.، رنگ و تسویه ی بهینه ای اطراف محیط های  آالینده و هوا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 مقاومت احتراق روش نتیجه

B-s1, d0 EN 13501-1 کالس یورو 
 ) واکنش به آتش(

M2 NFP 92-501 فرانسه 

B1 DIN 4102-1 آلمان 

 

 

 خصوصیت روش نمونه نتیجه

  1.74 DIN ISO 1183 گرانش ثابت 

21 kg/㎡ - وزن 

9030 Mppa   EN ISO 178 ضریب موجی 

64.5 Mpa EN ISO 178 ضریب مقاومت 

0.83% EN ISO 178 ازدیاد طول در حالت شکست 

1*10(^12 )Ω EN 61340-5 مقاومت الکتریکی 

0.092  ㎡ K/W DIN EN 12664 مقاومت حرارتی 

3.6  *10(^-5/ )℃ ASTM D696 

 انبساط حرارتی

 ضریب تاثیر انبساط طولی

0.53 W/(m K) DIN EN 12664 رسانایی حرارتی 

مربوط به انتخاب رنگ دقت  توصیه های به
  کنید

ASTM G155 ثبات رنگی 

0.04% ASTM D570  
(24hr) 

 جذب آب

 مقاومت انجماد ASTM C666 بدون تاثیر

 مه نمک ASTM B117 بدون تاثیر

 مقاومت سولفور دی اکسید ASTM G85 بدون تاثیر

 باکتریاییمقاومت قارچی و  ASTM G21 & G22 بدون افزایش طول



 

 

 

 

 

استارون تحت یکی از مسائل بسیار مهم است. uvرنگ رفتگی بر اثر تابش اشعه ی توجه به ساختمان، نمای پیش از انتخاب مصالح برای مصارف 

بر روی میزان میزان تغییر رنگ به هنگام استفاده در فضای خارجی   ASTM G155 آزمون فرسایش هوای شتاب یافته و طبق آزمون استاندارد 

خارجی  رنگ باال را برای استفاده در فضای 26مورد ارزیابی قرار گرفته است و بر اساس نتایج این ارزیابی ساحتمان برای مدت بسیار طوالنی 

 ساختمان پیشنهاد می کند.

 کمتر از آن باشند. یا E△واحد  5دارای  از نظر میزان تغییر رنگ در فضای خارجی پس از ده سال استاده رنگ استارون  26انتظار میرود این 



 

 

 .ورقه ی استارون1

 (ضخامت)X  12mm( طول) 3680mm( × عرض) 760mm: محصوالت ابعاد

 (℃ 23~  15) ℉ 73~  59: بهینه نگهداری دمای

 (کنید اجتناب رطوبت و خورشید نور معرض در گرفتن قرار از) خانه داخل در: نگهداری شرایط

 به کار بردن در فضای خارجی ساختمان پیشنهاد می شود. برای شده توصیههای  رنگ از استفاده: رنگ انتخاب

متفاوت ورقه ها وجود خواهد داشت. تنها ورقه های متعلق به سری های مشابه در صورت وجود سری رنگ های  یمختلف های رنگ: رنگ تنوع

 هم رنگ هستند.

 ساخت تجهیزات. 2

 پایین میز نصب شده است. به قسمت گرد ارهیک عدد  برش بدهد. نظر مورد اندازه یک به را ورق تواند می که است ابزاری: اره میز •

 .درآورده و لبه های صاف ایجاد کند نظر مورد فرم بهچرخان ورقه را  گرد اره یک از استفاده بااست  قادر: روتر •

 .کار با سطوح رویه است برای مناسب یابزار دوارزنی  سنباده دستگاه. زنی سنگ ابزار: زنی سنباده دستگاه •

از جمله مزایای آن به  زمان در جویی صرفه و یکنواخت حرارت داشتن. ابزاری برای حرارت دهی سطوح رویه است: دستگاه حرارت دهی •

 شمار می رود

• CNC :مشترک طراحی کرده یا برش بزند. حکرا بر روی صفحه  نظر مورد شکل تواند می که است یدستگاه EDGE الگوی یا و مدیره هیئت 

 کاری کنده

 لبه های متصل یا تراشیدن الگو بر روی قطعات استفاده شده امکان پذیر می باشد. طراحی است ممکن قرار استفاده مورد بخش

 



 

 .صیقل دادن 1

ب .لطفآ ترتیه تا نیمه براق و تمام براق حاصل کندمیزان درخشندگی دلخواه را بسته به مدل سمباده زدن، از حالت مات گرفتاستارون قادر است 

 که در زیر آمده است پی گیری کنید.سمباده زدن را طبق کاغذ سمباده هایی 

Amralon-Mirka  3میکرونM  پرداخت دانه بندی کاغذ سمباده 

 80  →60  →Scotch bright  
(RED) 

120  →150  →180  →Scotch bright  
(RED) 

 مات

180  →360  →500 80  →60  →30  →15 120  →150  →180  →220  →320   
( →600 Wet) 

 نیمه براق

180  →360  →500  → 
1000  →2000  →4000 

80  →60  →30  →15  →9  →5 120  →150  →180  →220  →320   
( →600  →800  →1000 Wet) 

 تمام براق

 

 .شکل دهی حرارتی 2

به آرامی خم شده و در قرار بگیرد   160Cدقیقه در دمای   40~30اگر ورقه به مدت استارون از جمله مصالحی است که با حرارت فرم می پذیرد.

 صورتی که به طور طبیعی و با استفاده از قالب سرد شود به شکل دلخواه در خواهد آمد.

 مراجعه کنید. ”SN- 319“برای اطالعات بیشتر در مورد روش های شکل دهی حرارتی به اطالعات فنی 

 

 

 . حکاکی و گود کردن3

با بکارگیری رنگهای دیگر استارون در محل  می شوند.کاری کنده  CNCبا استفاده از  حروفاستارون به سادگی انجام می پذیرد.طرح ها و ساخت 

 می توان شکل تازه ای به کار داد.گود شده، 

 

 



 

 . اندازه ورقه و انتخاب لبه ی مناسب4

 

ساختمان، به بخش طراحی  د.لطفآ برای انتخاب طراحی مناسبمتصل به هم مشخص باشندر روش اتصال باز ممکن است اتصاالت از میان قطعات 

 اتصاالت در قسمت پایین مراجعه کنید.

توان با در نظر گرفتن  این مقدار را می است.  10mmتا  8انقباض گرمایی در اتصاالت  و پیش بینی شده برایمعموآل، فضای خالی مورد نیاز

 x 5m 5استارون را میتوان به شکل یکپارچه درزگیری کرد اما اندازه ی بیشتر از توجه به اندازه ی ورقه مشخص کرد. میزان انقباض گرمایی با 

 لطفآ با درنظر گرفتن فاکتورهای انقباض گرمایی و بارگیری ورقه ها اندازه ی درزگیری آنها را مشخص نمایید.توصیه نمی شود.

 متناسب با قوانین محلی ورون لطفآ مراقب باشید که استفاده از استارون در ساختمانی به این ارتفاع، در صورت استفاده از نمای ساختمان استا

 .دستوالعمل های ساخت باشد

 

 

 . استفاده از شب نما5

رار قویژگی پخش کنندگی نور متفاوتی دارند.در صورتی که نور از قسمت پشتی صفحه و با هر یک محصوالت استارون متناسب با رنگ ورقه 

پیش از ساخت از طریق آزمون اولیه همه جوانب را در نظر بگیرید چراکه داربست ها ممکن است در مسیر قطعه ی  دادن یک منبع نور بتابد ،

 مورد نظر قرار داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

روش است. با استفاده از چسب باکیفیتبه وسیله ی  تکیه گاه )لنگر( و دیگری نصب و سوار کردن  اتصالیکی روش های نصب استارون از  

از طرف دیگر، استفاده از چسب برای اتصال به وسیله ی تکیه گاه زیر برش برای مواقعی که به اتصال سفت و محکمی نیاز داریم مناسب است.

 میباشد که ارتفاع ساختمان کم بوده و مسائل و مشکالت لرزش وجود ندارد.مکانهایی مناسب 

هوا میتواند در قسمت پشتی  که نماهای تهویه ی هوا جاییار دارند. ی محیط و قطرات باران و تغییرات دما قریوارهای نما مستقیمآ در معرض هواد

جود فاصله ی بین دیوار و ورقه ی استارون . ورقه ی استارون همچنین تاثیر استارون جریان داشته باشد مزیت بیشتری دارد به دلیل وی صفحه 

 عایق گرما را داشته و هوا را تهویه میکند تا رطوبت را با جلوگیری از ورود هوای خارج، نگه میدارد و حفظ میکند.

 

 ی سیستم تهویه ی نمامزایا. 1

  کرده از بیرون و برای جلوگیری از فرسودگی ساختمان، آب باران نفوذ

 رطوبت ایجاد شده در داخل نما را از طریق فضای خالی تخلیه می کند.

 .انرژی ساختمان را از طریق اثر عایق گرما افزایش می دهد  

 سروصداهای خارجی را کاهش می دهد 

 .از تراکم قطرات آب در ساختمان جلوگیری می کند 
 

 

 

 

 

 

 .اصول کارگذاشتن تکیه گاه2 

 

 آلومینیومی قاب زیرساخت. 3

با انعطاف پذیری باال و مقاومت در برابر فرسودگی در  6060برای زیرساخت قاب، آلیاژ سبک آلومینیوم 

 مقایسه با مواد از جنس فوالد در مورد این کار بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.

توصیه می ساختمان دارد.انتخاب زیر ساخت مناسب برای ساختمان نیازمند توجه به موقعیت و طراحی 

شود که به راهنمایی های الزم را از شرکت های متخصصی که تجربه های فراوان و فناوری تخصصی 

به هنگام تعیین مصالح موقعیت مکانی و طراحی ساختمان را مد نظر داشته این کار را دارند، توجه کنید.

 باشید.

 

 



 

 .اتصاالت4

تکیه گاه زیرین قطعه ای فلزی است که مستقیما به داخل ورقه ی استارون فرورفته و قالب آلومینیومی هستند.اتصاالت متشکل از تکیه گاه زیرین و 

 قالب آلومینیومی برای اتصال تکیه گاه و قاب زیرساختی مورد استفاده قرار میگیرند.به طور خودکار ثابت می شود.

 

 . ایجاد سوراخ در زیر برش5

برای داشتن اتصاالت ثابت ومحکم استفاده از دریل منحصر به ورقه میبایست در قسمت پشت صفحه سوراخ ایجاد کرد.برای اتصال تکیه گاه زیرین 

از   mm 100قرار گرفتن تکیه گاه جایی که قرار است ورقه سوراخ شود نباید بیش از  محلبه فرد و مخصوص از اهمیت باالیی برخوردار است.

 بیش نر باشد.  560mmصله ی بین تکیه گاهها نباید از فا لبه ی ورقه فاصله داشته باشد.

 

 تکیه گاه زیرین برش

 

 نشان داده شده است. رانواع مختلف تکیه گاه از تولیدکنندگان و در طرح های گوناگون در زی

 

 

 



 

 ابزار کارگذاری تکیه گاه

 کنید.لطفا برای ثابت کردن تکیه گاه و بستن آن از ابزار بخصوص اینکار استفاده 

 

 سیستم های نصب داربست های روکش ها در . 6

روش های گوناگونی برای  اتصال ورقه به دیوار وجود دارد. پیش از انتخاب روش مناسب نصب و اتصال، برای داشتن یک معماری حرفه ای لطفآ 

 آب و هوای محلی و اسکلت ساختمان را در نظر بگیرید.

 – BWM. سیستم نمای تهویه دار  1روکش 

 نصب می گردد. ALدر این روش استارون بر روی قاب ثابت روش معمول ساخت دیوار خارجی از جنس سطوح رویه می باشد.

 

 

 



 

  DFP –. سیستم نمای تهویه دار  2روکش 

 به مهارت باالیی احتیاج دارد. ALکم هزینه تر است اما کار بدون  قاب  BWM. این سیستم در مقایسه با روش AL سیستم تکیه گاه بدون قاب

 

 

 

 

 

 

 



 

 

و تغییرات شیمیایی بسیار مقاوم است بنابراین بیشتر آلودگی ها از سطح آن پاک می شوند.  استارون محصولی است که در مقابل زنگ زدگی

توانند سطح یبیشترین عامل ایجاد زنگ زدگی آالینده هایی هستند که به وسیله ی خودروها و یا وسائل صنعتی تولید میشوند. این آالینده ها به راحتی م

 ساختمان ها را آلوده کنند.

تفاده با اسی معمولی به وسیله ی پاک کننده های خنثی و آب پاک می شوند درحالی که آالینده های قوی از طریق سمباده زدن از بینمی روند.آالینده ها

برای یا کمتر( توصیه میگردد. psi 200استفاده از سیستم هدایت آب با فشار باال )ساختمان،  نمایاز روش تمیزکردن منظم و دوره ای دیوارهای 

ز اموارد معمولی به همراه سیستم هدایت آب از پاک کننده ی خنثی مناسب برای محیط زیست استفاده کنید و در صورتی که لکه ها قوی تر بودند 

 صابون سدیم به همراه آن استفاده کنید.

ایسه با روش سمباده زدن به و در مقه ی تمیز کرددر مدت زمان اندکبطور یکنواخت و روش هدایت آب با فشار باال بخش وسیعی را به وسیله ی 

 صرفه جویی در زمان کمک میکند.

طفآ لکه میزان آلودگی به راحتی از طریق مشاهده ی روشن تر شدن رنگ ورقه قابل تشخیص بوده و بسیار تحت تاثیر جو محیط است،  از آنجایی

 تمیزکردن را تنظیم کنید. نوبت های بادر نظر گرفتن این موارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


