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Tools & Accessories

screw fix-w acrylic coating

Place fiberglass mesh tape 
over the recessed areas of 
board while doing flush joint

fiberglass mesh tape

For fixing Board to  1.0-3.2 mm
steel frame
Length: 25, 32 and 50 mm

100% pure acrylic emulsion 
with excellent resistance to 
fungus and alkali.
Coverage: 10-20 Sq.m/ US. 
Gallon
(25-30 micron)
Container: 5 kg

Profile M

mm

Profile V

mm

mm

Frame Type screw recommended for Eyvnit Board

Galvanized steel frame thickness 0.55 - 1.2 mm
Metal frame thickness 1.0 - 3.2 mm

4-6 mm
FIX-W25 G8

-

8-12 mm
FIX-W32 G8
FIX-W32 G8

15-18 mm
-

FIX-W50 G8

sealant PU25
Polyurethane joint sealant is 
used for jointing gap

15’’ aluminum barrel gun for   
600 ml polyurethane sealant

barrel gun

Siding Gauge

Profile A

mm

mm
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Eyvanit Board Baverce
﹁︀︊︨︣﹞﹠️ ا﹢ا﹡﹫️ ︋﹢رد ︋︀ورس

︫︣﹋️ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︨︡﹩ ︻﹞︣ان ا︫﹏ ا︣ا﹡﹫︀ن ﹡﹞︀﹠︡ه ر︨﹞﹩ ﹁︣وش
w w w. o m r a n e s h e l . c o m
︫︣﹋️ ﹁﹠﹩ ﹝﹠︨︡﹩ ︻﹞︣ان ا︫﹏ ا︣ا﹡﹫︀ن ﹡﹞︀﹠︡ه ر︨﹞﹩ ﹁︣وش

او﹜﹫﹟ و ︋︤ر﹎︐︣﹟ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡ ﹁︀︊︨︣﹞﹠️ ︋︡ون آز︋︧️ در ا︣ان

ا︋︺︀د و ﹋︀ر︋︣د

﹝︤ا︀ی ﹁︀︊︨︣﹞﹠️ ا﹢ا﹡﹫️ ︋﹢رد ︋︀ورس

Eyvanit Board Baverce
﹁︀︊︨︣﹞﹠️ ا﹢ا﹡﹫️ ︋﹢رد ︋︀ورس

فایبرسمنت ایوانیت بورد باورس شامل مواد معدنى، سیمان، سیلیس و ... مى باشد که با استفاده از الیاف طبیعى و مصنوعى بدون آزبست مسلح شده است. تولید 
این محصول به روش هاچک صورت مى گیرد.

صنعت سبز تولید ورق هاى مذکور یعنى فاقد آزبست بودن آنها، دلیل برترى محصول بر محصوالت آزبستى مى باشد.
این محصول تحت استاندارد DIN EN 12467  تولید شده و از سطح کیفى بسیار خوبى برخوردار مى باشد. این محصوالت که به رنگ طبیعى خاکسترى تولید 
مى شوند با انواع مختلفى از رنگ ها و پوشش ها سازگارند. بدین ترتیب به مهندسین معمار و طراح این امکان را مى دهد تا بدون محدودیت در رنگ و پوشش، این 

محصوالت را در خارج و داخل ساختمان مورد استفاده قرار دهند.

فایبرسمنت ایوانیت بورد باورس در ضخامتهاى 4، 6، 8، 10، 12 و 18 میلیمتر موجود است و داراى ابعاد 1200*2400 میلیمتر مى باشد. این محصول را مى توان 
در نقاط مختلف ساختمان از جمله نماى بیرونى استفاده کرد. ضخامت 4 و 6 میلیمتر آن معموالً براى سقف، ضخامت 8، 10 و 12 معموالً براى دیوارها و نما و از ضخامت 
15 میلیمتر به باالى آن براى کف استفاده مى گردد. عمدتاً ضخامت 10 میلیمتر این محصول بصورت مدوالر در نماسازى و سازه هاى دراى وال استفاده مى گردد.
محصول سایدینگ این شرکت در ابعاد 10*200*2400 میلیمتر با طرح سـاده موجود مى باشـد که براى نماى کرکره اى و اکثـراً در ساختمان هاى ویالیى استفاده

مى گردد.

وجود درصد مناسبى از میکرو سیلیس در این محصول سبب شده بادکردگى و تورمى در این نوع ورق ها وجود نداشته باشد لذا محصول گزینه مناسبى براى 
استفاده در نما مى باشد.

از ﹝︤ا︀ی د︀﹁ ︣﹍︊︨︣﹞﹠️ ا﹢ا﹡﹫️ ︋﹢رد:

داراى تأییدیه فنى از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
داراى گارانتى تضمین کیفیت از بیمه ایران

جزء فن آوریهاى معرفى شده از وزارت مسکن و شهرسازى
وجود محصوالت متنوع براى تمام قسمتهاى ساختمان: دیوار نما، دیوار داخلى، سقف، کف، سقف کاذب، بام.

فوق العاده سبک
اجراى سریع و آسان

قابلیت و سهولت در رنگ پذیرى
مناسب اجراى ساختمانهاى بلند

حذف گچ و خاك و گچ کارى
(UV) مقاوم در برابر آب، رطوبت، ضربه، آتش، موریانه و اشعه ماوراء بنفش

امکان سهولت اجراى مبحث 19 مقررات ملى ساختمان (صرفه جویى در مصرف انرژى)
ایجاد ساخت و ساز خشک بدون نیاز به مالت

فاقد آزبست و مواد مضر براى سالمت (سازگار با محیط زیست)
داراى استانداردهاى معتبر بین المللى

عدم وجود نخاله ساختمانى و آوار
سهولت در اجراى تأسیسات مکانیکى و برقى

امکان توسعه بنا بصورت اضافه اشکوب
قابلیت افزایش سطح زیربنا

(LSF) قابل اجرا در سازه هاى با اسکلت فلزى سبک
سهولت تعمیر و نگهدارى

﹝︪︭︀ت ﹁﹫︤﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ﹁︀︊︣ ︨﹞﹠️ ا﹢ا﹡﹫️ ︋﹢رد ︋︀ورس

DIN EN 12467 ︡ول ︑﹙︣ا﹡︦ ا︋︺︀د ورق ﹝︴︀︋﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد︗

ضخامت

ضخامت با سفارش قبلى

تلرانس طول

تلرانس عرض

چهار گوشى

یکراستایى لبه

مشخصات مکانیکى

وزن مخصوص

هدایت حرارتى

ضریب افزایش طول حرارتى

جذب آب

آزمایش ناتراوایى

آزمایش یخ زدن و گرم شدن

آزمایش حرارت باران

آزمایش خیساندن و خشک کردن

آزمایش آب گرم

مشخصات ضد حریقى

کالس عملکرد در برابر آتش

کالس تولید دود

کالس چکه کردن و افتادن ذرات آتش

مقاومت بیولوژیکى

مقاومت در برابر جوندگى موش

مقاومت در برابر موریانه

مقاومت در برابر رشد باکترى

ا︨︐︀﹡︡اردوا︫︡︣ح (MD) 3 ورق ︮︀ف ﹋﹑س(HD) 4 ورق ︮︀ف ﹋﹑س

MOR

Classes

Category

20-27 C

10-70 C

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DN 12664

EN ISO 10545-8

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 12467

DIN EN 13501-1

DIN EN 13501-1

DIN EN 13501-1

EN 335-3

EN 335-3

mm

mm

Level

Level

mm

mm

Mpa

g/cm3

w/m.k

1/C

1/C

%

Cycle

Cycle

Cycle

Class

Class

Class

Class

Class

4-6-8-10-12

 14

1

1

2

0.3%

13

3

A&B

1.4

0.26

ناچیز

9.31E-06

30

Yes

50,25

50,25

50,25

Yes

A2

d0

s1

صدمه نمى بیند

1

1

4-6-8-10-12

 14

1

1

2

0.1%

18

4

A

1.7

0.36

ناچیز

4.21E-06

18

Yes

100

50

50

Yes

A2

d0

s1

صدمه نمى بیند

1

1

و بیشترو بیشتر

Level ll

  4 mm

  5 mm

  0.5% a

  8 mm

Level l

  3 mm

  3 mm

  0.3% a

  5 mm

Nominal dimension a

a < 600 mm

600 mm < a < 1000 mm

1000 mm < a < 1600 mm

1600 mm < a

a

a   a is nominal width or length


