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  پال سیستم اینرتنشنالگروه صنعتی 

 با روکش آلومینیم PIRوارد کننده عایق حرارتی فوم 
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 هناییگزارش 

 با روکش آلومینیم  PIRعایق حرارتی فوم  اورده فر

 پال سیستم اینرتنشنالشرکت  واردات

  گواهینامه فنی صدور اعتبارمرحله دوره  9در  
 

 مقدمه

گواهینامه فنی  0/90/09مورخ  09-90-7095  بازگشت به قرارداد مشاره

در سه  9095با کد بودجه  پال سیستم اینرتنشنالبین این مرکز و شرکت 

از   91/90/09و  19/99/09، 19/90/09مرحله دوره اعتبار در تاریخ 

، mm99با ضخامت امسی  مینیبا روکش آلوم PIRفوم  یحرارت قیعاحمصول 

kg/mچگالی امسی 
3

برداری به  منونه mm1999و عرض امسی  mm0999 طول امسی 79

 . عمل آمد

پال سیستم شركت ای  صلب ختته PIRفوم  یحرارت قیعا فرآوردهجدول مشخصات امسی 

 اینرتنشنال

 mm 0999طول امسی، 

 mm 1999عرض امسی، 

 mm 99ضخامت امسی، 

kg/mچگالی امسی، 
3

 09 

 

 یها فراوردهعنوان  با 10141ملی ایران مشاره مطابق استاندارد

و (کانال انتقال هوا)یساختمان ساتیتأس یکاري حرارتي برا عایق

 ،ها ویژگي - PIRصلب فوم  یا خانهکار های فراورده -یصنعت زاتیجته

ی حرارت قیعا وارداتی فراورده ی خمتلف به شرح زیر بر روی ها آزمون

پال سیستم وارداتی شرکت  ای با روکش آلومینیم در دو طرف ختته

راه، مسکن و مركز حتقیقات  آزمایشگاه عایق حرارتیدر  اینرتنشنال

های استاندارد  ویژگینتایج به دست آمده با . اجنام گردید شهرسازی

 .  ایران مقایسه و مورد حتلیل قرار گرفت

 ضریب هدایت حرارتی و مقاومت حرارتي .1

 طول، عرض .9

 ضخامت   .9

 گونیا بودن  .0

 ختت بودن .7

 چگالی ظاهری کلی و مغزه .4

 درصد تغیريشكل 19مقاومت فشاري یا تنش فشاری در .5

 مقاومت کششی عمود بر سطوح .0

 مقاومت در برابر بار متمرکز .0

 و رطوبت مشخص  -99ري ابعادي در دمای پایدا .19

 و رطوبت مشخص  59پایداري ابعادي در دمای  .11

 وری کامل جذب آب دراز مدت از طریق غوطه .19

 واکنش در برابر آتش .19
 

 و مقاومت حرارتی ضریب هدایت حرارتيتعیین  ونآزم 1

 ، بر روی(EN12667) 0291مطابق استاندارد ملی ایران مشاره آزمون این 

صلب با روکش آلومینیم در دو  PIRفوم عایق حرارتی ای  تهختفرآورده 
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سه مرحله در  شرکت پال سیستم اینرتنشنالاز برداری شده  ، منونهطرف

 . ، اجنام شددوره اعتبار

 

عنوان  با 10141ملی ایران مشاره مطابق استاندارد -حتلیل نتایج

ل انتقال کانا)یساختمان ساتیتأس یکاري حرارتي برا عایق یها فراورده

 - PIRصلب فوم  یا کارخانه های فراورده –یصنعت زاتیو جته (هوا

در  W/(m.K199/9) تر از حمصوالتي با ضریب هدایت حرارتي بیش ،ها ویژگي

C19 شود را شامل منی. 

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

ها،  توجه به نتایج آزمون است و بادست آمده ه ضریب هدایت حرارتی ب

از ضریب هدایت حرارتی و مرحله دوره اعتبار  سهفرآورده در این 

 . مقاومت حرارتی قابل قبولی برخوردار است

 آزمون تعیین طول و عرض فرآورده 9 

 بر روی (EN822) 5119آزمون مطابق استاندارد ملی ایران مشاره این 

لب با روکش آلومینیم در دو ص PIRای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته

مرحله  سهدر  پال سیستم اینرتنشنالشرکت منونه برداری  شده از طرف 

آزمونه، مقدار میانگني طول و عرض  هربراي . ، اجنام شددوره اعتبار

  . بیان شد mmبه 

عنوان  با 10141ملی ایران مشاره مطابق استاندارد :حتلیل نتایج

کانال انتقال )یساختمان ساتیتأس یبرا کاري حرارتي عایق یها فراورده

 - PIRصلب فوم  یا کارخانه های فراورده – یصنعت زاتیو جته (هوا

طول و عرض هیچكدام از نتایج آزمون برای متام کاربردها  ،ها ویژگي

 1هایي ارائه شده در جدول  تر از رواداري نباید از مقادیر امسي بیش

 . احنراف یابد

 ابعاد های رواداري-1-9جدول

شکل فراورده هنگام 

 حتویل

 mm 

 طول

 mm 

 عرض

 mm 

 ضخامت

mm 

 1999كوچكرت از : ها ختته

 9999تا 1999

 0999تا 9991

 0999تر از  بزرگ

7± 

7/5± 

19± 

17± 

7± 
 

7/1± 
 

است لذا  mm0999شرکت پال سیستم اینرتنشنال  PIRهای  طول ختته -

  .باشد می mm19±رواداری طول 

است لذا  mm1999کت پال سیستم اینرتنشنال شر PIRهای  عرض ختته -

  .باشد می mm0±رواداری عرض 

های  با رواداری های سه مرحله دوره اعتبار آزموناز مقایسه نتایج 

دوره فرآورده در این شود که طول و عرض  گیری می چنین نتیجهفوق 

 . با استاندارد ایران مطابقت دارد اعتبار

 آزمون تعیین ضخامت 9

بر روی  (EN823) 5110ن مطابق استاندارد ملی ایران مشاره آزمواین 

صلب با روکش آلومینیم در دو  PIRای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته

سه  مرحله در  پال سیستم اینرتنشنالشده از شرکت منونه برداری  طرف

 . ، اجنام شددوره اعتبار

عنوان  اب 10141ملی ایران مشاره  مطابق استاندارد :حتلیل نتایج

کانال انتقال )یساختمان ساتیتأس یکاري حرارتي برا عایق یها فراورده
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 -  PIRصلب فوم  یا کارخانه های فراورده – یصنعت زاتیو جته (هوا

نباید از  هیچكدام از نتایج آزمونبرای متام کاربردها  ،ها ویژگي

 .احنراف یابد mm0/1±بیشرت از  ،dNضخامت امسي، 

با استاندارد ایران  دوره اعتبارمرحله  سهدر  فرآوردهاین  ضخامت

 . مطابقت دارد

 آزمون تعیین گونیا بودن 0

بر روی  (EN824) 5110آزمون مطابق استاندارد ملی ایران مشاره این 

صلب با روکش آلومینیم در دو  PIRای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته

سه مرحله در  الپال سیستم اینرتنشنبرداری  شده از شرکت  طرف منونه

 . ، اجنام شددوره اعتبار

عنوان  با 10141ملی ایران مشاره مطابق استاندارد :حتلیل نتایج

کانال انتقال )یساختمان ساتیتأس یکاري حرارتي برا عایق یها فراورده

 -  PIRصلب فوم  یا کارخانه های فراورده – یصنعت زاتیو جته (هوا

 ، Sb، طول و عرض گونیا بودن در ها، احنراف از برای ختته ،ها ویژگي

 ، Sdضخامت،  و احنراف از گونیا بودن در .فراتر رود mm/m4 نباید از

 .فراتر رود mm9 نباید از

شود که  گیری می های استاندارد چنین نتیجه از مقایسه نتایج با ویژگی 

در طول و عرض و احنراف از گونیا بودن در  احنراف از گونیا بودن

مطابقت  با استاندارد ایران اعتبارمرحله  سهرآورده در این فضخامت 

 . دارد

 آزمون ختت بودن 0

بر روی  (EN825)ایران   5114 مشارهآزمون مطابق با استاندارد ملی این 

صلب با روکش آلومینیم در دو  PIRای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته

سه مرحله در  پال سیستم اینرتنشنالبرداری  شده از شرکت  طرف منونه

 . ، اجنام شددوره اعتبار

عنوان  با 10141ملی ایران مشاره  مطابق استاندارد :حتلیل نتایج

کانال انتقال )یساختمان ساتیتأس یکاري حرارتي برا عایق یها فراورده

 - PIRصلب فوم  یا کارخانه های فراورده – یصنعت زاتیو جته (هوا

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

mm19 های با رویه صاف یا پوسته طبیعی باید بدون  فراورده .باشد

 .ها، آزمون شوند جداکردن آن

شود که  گیری می های استاندارد چنین نتیجه از مقایسه نتایج با ویژگی

با استاندارد  اعتبارمرحله  سهاین فرآورده در  احنراف از ختت بودن

 . بقت داردمطا ایران

 آزمون تعیین چگالی ظاهری کلی و مغزه  2

بر روی  (EN1602) 5110آزمون مطابق استاندارد ملی ایران مشاره این 

صلب با روکش آلومینیم در دو  PIRای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته

سه مرحله در  پال سیستم اینرتنشنالبرداری  شده از شرکت  طرف منونه

ملی ایران  مطابق استاندارد :حتلیل نتایج. شد ، اجنامدوره اعتبار

 ساتیتأس یکاري حرارتي برا عایق یها فراوردهعنوان  با 10141مشاره 

 های فراورده -یصنعت زاتیو جته (کانال انتقال هوا)یساختمان

و کاربردهای  برای متام کاربردها ،ها ویژگي - PIRصلب فوم  یا کارخانه

 .ی وجود نداردویژه برای چگالی ظاهری الزام

درصد تغییر  19آزمون تعیین مقاومت فشاری یا تنش فشاری در   5

 شکل

بر روی فرآورده     5115آزمون مطابق استاندارد ملی ایران مشاره        این  

صلب با روکش آلومینیم در دو طررف منونره    PIRای عایق حرارتی فوم  ختته
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شنال در             ستم اینرتن پال سی شرکت  شده از  له سه  برداری   دوره   مرح

 . اعتبار، اجنام شد

 ارائه شدههیچكدام از نتایج آزمون نباید از مقادیر  -حتلیل نتایج

 .شده كمرت باشد اظهاربراي تراز  1-5در جدول 

 تنش فشاري یا مقاومت فشاري یترازها -3-7جدول 

 الزامات تراز

 kPa 

CS(10\Y)50 79تر یا مساوي  بزرگ 

CS(10\Y)70 59تر یا مساوي  بزرگ 

CS(10\Y)100 199تر یا مساوي بزرگ 

CS(10\Y)120 199تر یا مساوي  بزرگ 

 آزمون تعیین مقاومت کششی عمود بر سطوح  0

مصاحل    1909 سال  : 5110ملی ایران مشاره    استاندارد  آزمون مطابق   این  

مقاومت کششی عمود    تعیین   ،كاري حرارتي   هاي عایق   فرآورده  ،ساختماني 

سطوح   مو  - بر  ین         . شود  می جنام  ا نروش آز پروژه ا ین  خدمات ا شرح  در 

  .یکبار در نظر گرفته شده است لذا در مرحله اول اجنام شد آزمون

 ارائه شدههیچكدام از نتایج آزمون نباید از مقادیر  -حتلیل نتایج

 .شده كمرت باشد اظهاربراي تراز  1-0در جدول 

 ترازها براي مقاومت كششي عمود بر سطوح -3-8جدول

 kPa، الزامات تراز

TR80  09بزرگرت یا مساوي 

TR90  09بزرگرت یا مساوي 

TR100  199بزرگرت یا مساوي 

TR150  179بزرگرت یا مساوي 

برخوردار  TR100با توجه به نتایج به دست آمده این فراورده از تراز 

 .است

 آزمون تعیین رفتار حتت بار متمرکز  0

، مصاحل 1900سال : 0902ران مشاره استاندارد ملی ایآزمون مطابق این 

متمرکز بار  رفتار حتت تعیني -کاری حرارتی های عایق فراورده -ساختمانی

 شرح خدمات این پروژه این آزمون مطابق. شود میاجنام  روش آزمون -

 .اجنام شدیکبار 

شاري                  مت ف یا مقاو شاري  تنش ف عیني  سیله ت ید بو مد با فت و آ ثرات ر ا

 ،مصراحل سراختماني   1909 سرال  : 5115ایرران   ملری اسرتاندارد   مطرابق 

ارزیابي  نروش آزمو –رفتار فشاریتعیني  ،كاري حرارتي هاي عایق فرآورده

 .شود

- Cº99دمای پایداري ابعادي در  آزمون 19

مصاحل  1909سال :  5909 مشاره ملی ایراناستاندارد آزمون مطابق این 

 -ین پایداری ابعادیتعی ،كاري حرارتي هاي عایق فرآوردهساختمانی، 

ای عایق حرارتی فوم  ی فرآورده ختتهبر رو -Cº99در دمای  روش آزمون

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

 . ، اجنام شدمرحله دوره اعتبارسه در  سیستم اینرتنشنال

 Cº59دمای پایداري ابعادي در  آزمون 11

مصاحل  1909سال :  5909ملی ایران اندارد استآزمون مطابق این 

در تعیین پایداری ابعادی  ،كاري حرارتي هاي عایق فرآوردهساختمانی، 

 PIRای عایق حرارتی فوم  بر روی فرآورده ختتهدرجه سلسیوس  59دمای 

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

 . ، اجنام شددوره اعتبارمرحله  سهدر  سیستم اینرتنشنال
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عنوان  با 10141ملی ایران مشاره مطابق استاندارد -حتلیل نتایج

کانال انتقال )یساختمان ساتیتأس یکاري حرارتي برا عایق یها فراورده

 - PIRصلب فوم  یا کارخانه های فراورده – یصنعت زاتیو جته (هوا

،و  εb∆،عرض،  εl∆ تغیريات نسيب در طول، برای متام کاربردها ،ها ویژگي

شده براي تراز اعالم شده در جدول   ، نباید از مقادیر دادهεd∆ضخامت، 

هاي خمتلف  ها، هركدام در جمموعه این آزمون .تر باشد بیش 11-1

  : زیر باید اجنام شود به شرحها،  حتت شرایط آزمون  آزمونه

 درصد( 09±7)و رطوبت نسيب C (9±59 )ساعت در ( ±00 1) (1

 C (9±99-)ساعت در   (±00 1) (9

 

 

 

 ترازها براي پایداري ابعادي -3-33جدول 

شرایط 

 آزمون
 نسيب تغیريات

 DS(TH) تراز

3 9 1 

1 
, εl εb 7 درصد 9 9 

εd 19 درصد 0 4 

9 
, εl εb 1 درصد 7/9 7/9 

εd 9 درصد 9 9 

های استاندارد  با ویژگیآزمون پایداری ابعادی از مقایسه نتایج 

مرحله  سهاین فرآورده در پایداری ابعادی شود که  گیری می چنین نتیجه

 .مطابقت دارد بازدید پیش از قرارداد با استاندارد ایران

 کاملمدت با غوطه ورسازی  دراز جذب آب آزمون  19

برر روی    (EN1609) 5199آزمون مطابق استاندارد ملی ایران مشراره  این 

صلب برا روکرش آلرومینیم در دو     PIRای عایق حرارتی فوم  رده ختتهفرآو

مرحله   سه طرف منونه برداری  شده از شرکت پال سیستم اینرتنشنال در           

 . ، اجنام شددوره اعتبار

تایج    یل ن ستاندارد    :حتل طابق ا مشاره    م یران  نوان    با  10141ملی ا ع

کانال انتقال   )یساختمان  سات یتأس یکاري حرارتي برا    عایق  یها  فراورده 

 - PIRصرلب فروم    یا کارخانره  هرای  فرراورده  – یصرنعت  زاتیر و جته (هوا

گي  ها،     ها  ویژ متام کاربرد برای  جذب آب          ،  مون  تایج آز كدام از ن هیچ

شرده   اظهار، نباید از مقدار Wlt، کامل ورسازي  مدت بوسیله غوطه دراز

 .تر باشد بیش

 ختت بودن بعد از تر شدن یک طرفآزمون   19

  های گريي باید از اندازهرا حنراف از ختت بودن بعد از تر شدن یك طرف ا

مصاحل  1909سال :  5114ملی ایران ختت بودن مطابق استاندارد 

 نروش آزمو –ختت بودن تعیني  ،كاري حرارتي هاي عایق فرآورده ،ساختماني

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

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

 : است

 7وري جزیي  اي قرار دهید كه غوطه آزمونه را در ظرف آب به گونه

 .میلیمرت باشد

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



 

 

 5 

وي بر ر برداشته و پس از وارونه کردندقیقه  17آزمونه را بعد از 

طرف تر آن رو به باال قرار  قرار دهید به طوریکهگاه خشك  یك تكیه

  .خشك كنید  C (7 ±99) دقیقه در دماي 99 به مدتآزمونه را  .گريد 

صلب با  PIRای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختتهآزمون تر شدن یک طرف 

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

نتایج در  .، اجنام شداول دوره اعتبارنشنال در اولین مرحله اینرت

 .ارائه شده است 1-10جدول 

 -مصاحل ساختمانيبا عنوان  0900ملی ایران مشاره  مطابق استاندارد

ر  صلب ساخته شده در کارخانه PIRفوم  هاي عایق كاري حرارتي فرآورده

 رف نباید از مقادیرتغیري در احنراف از ختت بودن براي هر ط ،ها ویژگي

 .بیشرت شود ،شده اظهار، براي تراز 1-19داده شده در جدول 

 شدن یك طرف ترازها  براي رفتار تر -3-31جدول 

 mm، تغیري در احنراف تراز

FW1 99تر یا مساوي  كوچك 

FW2 19تر یا مساوي  كوچك 

 FW2این فراورده از نظر ختت بودن بعد از تر شردن یرک طررف از ترراز     

  .رخوردار استب

 قابلیت افروزش -واکنش در برابر آتشآزمون  10

 قابلیت افروزشبراساس شرح خدمات قرارداد صدور گواهي نامه،  آزمون 

با فویل آلومینیوم  PIRاي  وارداتي عایق حرارتي ختته  بر روی منونه

 .گرفت اجنام

ر رفتار  ، از نظ 0900استاندارد ملي ایران مشاره     طبق    منونه : گريي  نتیجه 

 .تعلق دارد Eواكنش در برابر آتش به طبقه 

 (SBI)واحد مشتعل منفرد آزمون    17
براساس شرح خدمات قرارداد صدور گواهي نامه،  آزمون گرماسنج خمروطی 

با فویل آلومینیوم PIR اي  عایق حرارتي ختتهبر روی منونه وارداتی 

 .شد اجنام

و استاندارد   11291ایران مشاره   استاندارد ملی   طبق    منونه : گريي  نتیجه 

19099 EN مورد آزمون قرار گرفت.  

 طبقه واکنش در برابر آتش -9-31جدول 

طبقه واکنش در 

 برابر آتش

تولید 

 دود

-قطرات شعله/ذرات

 ور

B s2 d0 

 B-s2,d0: گیری کلی طبقه واکنش در برابر آتشنتیجه

 
 گیری کلی نتیجه 12

ای عایق  ختتهوارداتی فرآورده بر روی های اجنام شده  از نتایج آزمون

برداری شده در  منونه م در دو طرفصلب با روکش آلومینی PIRحرارتی فوم 

از شرکت پال سیستم  دوره اعتبار صدور گواهینامه فنیمرحله سه 

كاري حرارتي  براي عایقآید که این عایق  چنین برمیاینرتنشنال 

برای جتهیزات صنعتی و  (کانال انتقال هوا)یساختمانتاسیسات 

حائز  پال سیستم اینرتنشنالکاربردهای عمومی مناسب است و شرکت 

 .باشد شرایط الزم برای اخذ گواهینامه فنی می



 

 

 0 

 پیوست الف

نتایج آزمون مرحله اول دوره اعتبار صدور گواهینامه فنی  شرکت پال 

 سیستم اینرتنشنال

صلب با  PIRای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته :نوع منونه

 روکش آلومینیم در دو طرف

 مرحله اول دوره اعتبار   :کد منونه 

 پال سیستم اینرتنشنال:  نام شرکت وارد کننده

 تاریخ منونه برداری

: 19/90/09 

 :آزمایش  تاریخ

0/19/09 

 نتایج آزمون نوع آزمون مشاره

ها مطابق  ویژگی

ملی ایران استاندارد

  36343مشاره 

 0.100حداکثر  W/mK   9999/9رارتی، ضریب هدایت ح 1

mمقاومت حرارتی،  9
2
K/W 090/9 - 

9 

حداکثر احنراف از طول امسی فراورده 

 mmبا  اندازه کامل، 
9/9 

±10 

حداکثر احنراف از عرض امسی فراورده 

 mmبا اندازه کامل، 
9/1 

±5 

0 
حداکثر احنراف از ضخامت امسی 

  mmفراورده با اندازه  کامل، 
19/1   ±1.5  

7 
حداکثر احنراف از گونیا بودن در 

 mm/mطول و عرض، 
9/9 6 mm/m 

2 
حداکثر احنراف از ختت بودن در طول 

 mm/mو عرض، 
9/9 10mm  

5 

چگالی مغزه فراورده با اندازه 

kg/mکامل، 
3

 
05  -

چگالی کامل فراورده با اندازه 

kg/mکامل، 
3

 
59  -

0 
 19در مقاومت فشاری یا تنش فشاری 

 kPaدرصد تغییر شکل 
 TR50تراز  29

 TR100تراز  kPa 199مقاومت کششی عمود بر سطوح  0

 PL(20)2.4تراز   kN 0/9مقاومت در برابر بار متمرکز  19

11 

پایداری ابعادی در 

دمای 
o
C 99- 

حداکثر تغییر 

 نسبی، درصد

 10/9 طول

 DS(TH)3تراز  

 19/9 عرض

 50/9 ضخامت

19 

اری ابعادی در پاید

دمای 
o
C 59  حداکثر

 تغییر نسبی، درصد

 11/9 طول

 90/9 عرض

 00/9 ضخامت

19 
ور سازی  دراز مدت با غوطه جذب آب

kg/mکامل، 
2

 
 Wlt0.09تراز  90/9

10 
ختت بودن بعد از تر شدن یک طرف، 

mm 
 FW2تراز   9/9

10 
واحد مشتعل منفرد 

(SBI) 
طبقه واکنش 

 در برابر آتش
- 

  11491استاندارد ملی 

  EN 13823و استاندارد 

17 
طبقه واکنش در 

 برابر آتش

طبقه واکنش 

 در برابر آتش
E 0900 ملی استاندارد   

یک بار در نظر گرفته  10آزمون بند  در شرح خدمات این پروژه: مالحظات

 .شده است لذا در این مرحله اجنام نشد



 

 

 0 

سیستم اینرتنشنال حائز شرایط  ها شرکت پال با توجه به نتایج آزمون

ای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختتهالزم جهت اخذ گواهینامه فنی برای 

PIR وارداتی با مشخصات امسی طول  م در دو طرفصلب با روکش آلومینی

mm0999 عرض ،mm1999 ضخامت ،mm99  و چگالیkg/m
3

برای کاربردهای  09

 ،و جتهیزات صنعتی (هواکانال انتقال )در تاسیسات ساختمانیعمومی 

 .باشد می
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 بپیوست 

اعتبار صدور گواهینامه فنی  شرکت پال  مرحله دوم دورهنتایج آزمون 

 سیستم اینرتنشنال

صلب با  PIRای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته :نوع منونه

 روکش آلومینیم در دو طرف

 اعتبار  مرحله دوم دوره  :کد منونه 

 ال سیستم اینرتنشنالپ:  نام شرکت وارد کننده

 تاریخ منونه برداری

: 90/99/09 

 :آزمایش  تاریخ

10/97/09 

 نتایج آزمون نوع آزمون مشاره

ها مطابق  ویژگی

ملی ایران استاندارد

  36343مشاره 

 0.100حداکثر  W/mK   9910/9ضریب هدایت حرارتی،  1

mمقاومت حرارتی،  9
2
K/W 059/9 - 

9 

مسی فراورده حداکثر احنراف از طول ا

 mmبا  اندازه کامل، 
9+ 

±10 

حداکثر احنراف از عرض امسی فراورده 

 mmبا اندازه کامل، 
1- 

±5 

0 
حداکثر احنراف از ضخامت امسی 

  mmفراورده با اندازه  کامل، 
90/1+   ±1.5  

7 
حداکثر احنراف از گونیا بودن در 

 mm/mطول و عرض، 
9/9 6 mm/m 

2 
ت بودن در طول حداکثر احنراف از خت

 mm/mو عرض، 
9/9 10mm  

5 

چگالی مغزه فراورده با اندازه 

kg/mکامل، 
3

 
02  -

چگالی کامل فراورده با اندازه 

kg/mکامل، 
3

 
0/20  -

0 
 19مقاومت فشاری یا تنش فشاری در 

 kPaدرصد تغییر شکل 
 TR120تراز  199

 TR100تراز  - kPaمقاومت کششی عمود بر سطوح  0

 PL(20)2.4تراز   - kNقاومت در برابر بار متمرکز م 19

11 

پایداری ابعادی در 

دمای 
o
C 99- 

حداکثر تغییر 

 نسبی، درصد

 92/9 طول

 DS(TH)3تراز  

 99/9 عرض

 90/9 ضخامت

19 

پایداری ابعادی در 

دمای 
o
C 59  حداکثر

 تغییر نسبی، درصد

 91/9 طول

 95/9 عرض

 09/9 ضخامت

19 
ور سازی  دراز مدت با غوطه ذب آبج

kg/mکامل، 
2

 
 Wlt0.09تراز - 

10 
واحد مشتعل منفرد 

(SBI) 
طبقه واکنش 

 در برابر آتش
- 

  11491استاندارد ملی 

  EN 13823و استاندارد 

17 
طبقه واکنش در 

 برابر آتش

طبقه واکنش 

 در برابر آتش
E 0900 ملی استاندارد   

صلب با  PIRای فوم  فرآورده ختتههای  آزمونبا توجه به نتایج : مالحظات

، عرض mm0999وارداتی با مشخصات امسی طول  م در دو طرفروکش آلومینی

mm1999 ضخامت ،mm99  و چگالیkg/m
3

برای عایقکاری حرارتی لوله،  09

در  ،و جتهیزات صنعتی (کانال انتقال هوا)تاسیسات ساختمانی
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ال سیستم اینرتنشنال حائز است، و شرکت پ مناسبکاربردهای عمومی 

 .باشد شرایط الزم جهت اخذ گواهینامه فنی برای حمصول یادشده می
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 پپیوست 

صدور گواهینامه فنی  شرکت پال  مرحله سوم دوره اعتبارنتایج آزمون 

 سیستم اینرتنشنال

صلب با  PIRای عایق حرارتی فوم  فرآورده ختته :نوع منونه

 روکش آلومینیم در دو طرف

  مرحله سوم دوره اعتبار  :د منونهک 

 پال سیستم اینرتنشنال:  نام شرکت وارد کننده

 تاریخ منونه برداری

: 91/97/09 

 :آزمایش  تاریخ

90/95/09 

 نتایج آزمون نوع آزمون مشاره

ها مطابق  ویژگی

ملی ایران استاندارد

  36343مشاره 

 0.100حداکثر  W/mK   9999/9ضریب هدایت حرارتی،  1

mمقاومت حرارتی،  9
2
K/W 099/9 - 

9 

حداکثر احنراف از طول امسی فراورده 

 mmبا  اندازه کامل، 
1+ 

±10 

حداکثر احنراف از عرض امسی فراورده 

 mmبا اندازه کامل، 
9/9 

±5 

0 
حداکثر احنراف از ضخامت امسی 

  mmفراورده با اندازه  کامل، 
1/1   ±1.5  

7 
ودن در حداکثر احنراف از گونیا ب

 mm/mطول و عرض، 
9/9 6 mm/m 

2 
حداکثر احنراف از ختت بودن در طول 

 mm/mو عرض، 
9/9 10mm  

5 

چگالی مغزه فراورده با اندازه 

kg/mکامل، 
3

 
02  -

چگالی کامل فراورده با اندازه 

kg/mکامل، 
3

 
20  -

0 
 19مقاومت فشاری یا تنش فشاری در 

 kPaدرصد تغییر شکل 
 CS(10/Y)70تراز  59

 TRتراز  - kPaمقاومت کششی عمود بر سطوح  0

 PL(20)تراز   - kNمقاومت در برابر بار متمرکز  19

11 

پایداری ابعادی در 

دمای 
o
C 99- 

حداکثر تغییر 

 نسبی، درصد

 -91/9 طول

 DS(TH)3تراز  

 -21/9 عرض

 -00/9 ضخامت

19 

پایداری ابعادی در 

دمای 
o
C 59  حداکثر

 نسبی، درصدتغییر 

- 95/9 طول

 -05/9 عرض

 09/9 ضخامت

19 
ور سازی  دراز مدت با غوطه جذب آب

kg/mکامل، 
2

 
 Wltتراز - 

10 
واحد مشتعل منفرد 

(SBI) 
طبقه واکنش 

 در برابر آتش
B-s2,d0 

  11491استاندارد ملی 

  EN 13823و استاندارد 

17 
طبقه واکنش در 

 برابر آتش

طبقه واکنش 

 ابر آتشدر بر
E 0900 ملی استاندارد   

صلب با  PIRای فوم  فرآورده ختتههای  با توجه به نتایج آزمون: مالحظات

، عرض mm0999وارداتی با مشخصات امسی طول  م در دو طرفروکش آلومینی

mm1999 ضخامت ،mm99  و چگالیkg/m
3

برای عایقکاری حرارتی لوله،  09

در  ،و جتهیزات صنعتی (اکانال انتقال هو)تاسیسات ساختمانی
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است و شرکت پال سیستم اینرتنشنال حائز  مناسبکاربردهای عمومی 

 .باشد شرایط الزم جهت اخذ گواهینامه فنی برای حمصول یادشده می

 


