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  خدا به نام

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  داسـتاندار  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

   .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 
بـه   29/6/90موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ   نام
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206مان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره ساز

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي ودش مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   شپي .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه داردهايياستان نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي ستانداردا در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  عنـوان  بـه  و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره لليالم بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب اب وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به يدنبخش اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را اتمؤسس و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي يقات كاربرديتحق انجام و گرانبها
  

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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 استانداردتدوين كميسيون فني 

  » هاويژگي – كاري معرقمصرف در  هاي موردكاشي-هاي تزئينيكاشي«
  

  يا نمايندگي/ سمت و  : رئيس
  مير هادي ، بهمن

  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(ن المللي امام خمينيدانشگاه بي

    :دبير
  حميدي ،عباس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
  سامانيان ،حميد

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  پژوهشگاه استاندارد

    
  عباسي رزگله ،حسين

  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  سازمان ملي استاندارد

  عباسي رزگله ،محمدرضا
  )كارشناس ارشد مهندسي عمران( 

  

  استاد دانشگاه شهيد رجايي

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  محمد كشاورز ،
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  كريمي ، مجيد
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
 
  

  نداردسازمان ملي استا
  
  

  آزمايشگاه آزمون سرام

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(

  سازمان ملي استاندارد
  



 د 

  

    
  

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(
  
  

  مستوفي ، مرتضي
  )كاربرديكارشناس شيمي (
  

  كل استاندارد استان فارساداره 
  
  
  

  كاشي تيما
  

  مرشدي ،عبدالرضا
  )كاربرديكارشناس شيمي (
  

  پژوهشگاه استاندارد

  نوري ،عباس
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  وحيد،  نيكخواه بهرامي
  )سراميك - كارشناس مهندسي مواد(
  

  
  
   

  كارشناس استاندارد
  
  

  كاشي ايرانا
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  پيش گفتار
 آن نويس پيش كه "هاويژگي – كاريمعرقهاي مورد مصرف در كاشي-هاي تزئينيكاشي"استاندارد

 و نهمين سيصدو شصت در و شده تدوين و تهيه شركت معيار گستر صدرتوسط  مربوط هاي دركميسيون

 قرار تصويب مورد 24/12/1390 مورخ يمهندسي ساختمان و مصالح ساختمان استاندارد ملي كميتة اجالس

 تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منابع و ماخذي

  
تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي - 1
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 هاويژگي – كاريمعرقهاي مورد مصرف در كاشي- هاي تزئينيكاشي

  و دامنه كاربرد هدف   1
هاي معرق اين استاندارد كليه كاشي. است معرقهاي هاي كاشيتعيين ويژگي استاندارد هدف از تدوين اين

  .گيردمورد مصرف در كف و ديوار اعم از لعابدار و بدون لعاب را در بر مي
  .شودهاي معرق با روش توليد سنتي نمياين استاندارد مشمول كاشي

  

  الزامي مراجع  2
 آن ترتيب نيبد . است شده داده ارجاع آنها به استاندارد نيا متن در كه ستا يمقررات يحاو ريز يالزام مدارك

 دنظر،يتجد اي / و چاپ خيتار يدارا راجع م مورد در . شود يم محسوب استاندارد نيا از يجزئ مقررات

 نيا نفعيذ كاربران است بهتر معهذا . نيست نظر مورد مدارك نيا يبعد يدنظرهايتجد و ها اصالحيه

 در . دهند قرار يبررس مورد را ريز يالزام مدارك يدنظرهايتجد و ها اصالحيه نيآخر كاربرد امكان دارد،استان

 داده ارجاع الزامي مدارك آن تجديدنظر يا / و چاپ نيآخر دنظر،يتجد اي / و چاپ خيتار بدون مراجع مورد

  .است موردنظر شده
  : است يالزام استاندارد نيا كاربرد يبرا ريز مراجع از استفاده

  تعيين ابعاد و كيفيت سطح كاشيها: 3993استاندارد ملي ايران به شماره   1- 2
  تعيين جذب آب كاشيها :3994استاندارد ملي ايران به شماره    2- 2
روش آزمون تعيين سطح كاشي در برابر خراشيدگي بر اساس  :3996استاندارد ملي ايران به شماره   3- 2

  جدول سختي موهس
  كاشيهاي بدون لعاب -تعيين سايش عمق  :3997ندارد ملي ايران به شماره استا  4- 2
  تعيين انبساط حرارتي خطي كاشيها :3998استاندارد ملي ايران به شماره   5- 2
  تعيين مقاومت در برابر شوك حرارتي -كاشي سراميكي:9- 9169استاندارد ملي ايران به شماره   6- 2
 – انبساط حرارتي برابر در مقاومت تعيين -كاشي سراميكي :11-9169استاندارد ملي ايران به شماره   7- 2

  لعابدار هاي كاشي )اتوكالو(رطوبتي
  كاشيهاي بدون لعاب -تعيين مقاومت شيميايي  :4001استاندارد ملي ايران به شماره   8- 2
  كاشيهاي لعابدار -تعيين مقاومت شيميايي  :4002استاندارد ملي ايران به شماره   9- 2
  زدگي برابريخ در مقاومت تعيين -كاشي سراميكي :12- 9169استاندارد ملي ايران به شماره   10- 2
  ويژگيهاي كاشيهاي موزائيكي گروهي :4289استاندارد ملي ايران به شماره  11- 2
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 اصطالحات و تعاريف  3

  :روددر اين استاندارد اصطالحات و تعاريف زير به كار مي
  

3-1  

  كاشي
هاي مختلف شكل داده كه در دماي اتاق به شكل معدنى اوليه مواد از تركيبى از دهش ساخته نازك قطعات

  .شوند و ممكن است لعابدار يا بدون لعاب باشنديشده سپس خشك و زينتر م
  

3-2  

  معرق كاري
ايجاد طرح يا الگوي معين با كنار هم آراستن قطعات كوچك از يك شي نظير سنگ، كاشي، شيشه،چوب و 

  مناسب  ك بسترغيره روي ي
  

3-3  

  كاشي معرق
  .قطعات بزرگ كاشي كه از قطعات كوچك آن به روش معرق كاري تهيه شده است

 

3-4  

  بند
  در يك كاشي معرقفاصله بين دو قطعه مجاور هم 

  

  ها  ويژگي  4
  :گردندبه سه دسته اصلي بشرح زير تقسيم مي معرقهاي انواع كاشي ويژگي 
  هاي شيمياييويژگي ،فيزيكي و مكانيكي هايويژگي ،هاي ظاهريويژگي 
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  هاي ظاهريويژگي   4-1 
ضخامت و كيفيت سطح هستند و محدوديتها و شرايط مربوط به هر يك , اندازه شكل ، ها شامل اين ويژگي 

  :استها بشرح زيراز اين ويژگي

  شكل 4-1-1 
ها و  با اندازه معرقهاي كاربرد كاشي ،تصوير يا زيبائي ظاهري مورد نظر باشد, در مواردي كه آفرينش طرح 

براقيت برجستگي يا فرورفتگي عمدي ، هامثل تفاوت در رنگ(سطوح ناهمگن در كنار يكديگر و در يك گروه 
 ،معرقهاي در اينصورت براي مشخص كردن شكل نهائي هر گروه از كاشي. مجاز است) ها و امثال اين

هاي هر قطعه از كاشي .بندي مورد استفاده قرار دهد و روي بسته سازنده بايد نام يا كد خاصي تعيين كند
پس از نصب   ،بندها ،فضاي خالي. اي از قطعه ديگر قرار گيرد و گروه را بوجود آورد بايستي با فاصله ،معرق

  .ساختمان بوسيله مالت پر خواهد شدشدن هر گروه روي ديوار يا كف 
هائي در پشت مربع يا بيشتر باشد بايد برجستگيمترسانتي 15ا كه سطح هر قطعه از آنه معرقهاي كاشي 

  .داشته باشند تا چسبندگي كافي در محل نصب شده ايجاد نمايند 
، تشكيل شده باشدنظير مربع، مستطيل، خشتي و غيره كه كاشي معرق از قطعات با شكل هندسي منظم در صورتي -يادآوري

  .باشد 12-2د هاي آن بايد منطبق با بنكليه ويژگي

  اندازه  4-1-2 
به اندازه يك  اندازه گروهي .دگردتعريف و تعيين ميقطعات يك اندازه براي گروه  معرقهاي براي كاشي 

  ،بستر مناسب نظير لفاف يا توريچسبانده شده در كنار هم توسط  معرقاي از قطعات كاشي  گروه از مجموعه
استاندارد نمودن  ،معرقير گوناگون در گروهي از قطعات كاشي ها يا تصاودستيابي به طرح. شودگفته مي

مربع مترسانتي 1250از  معرقسازد ولي الزم است مساحت هر ورق كاشي هاي هر ورق را ناممكن مي اندازه
عرض بندها بايد طوري . نوشته شوند، معرقهاي بيروني هر گروه بايد روي هر بسته كاشي  اندازه. كمتر باشد
 معرقتوسط قطعات كاشي ، مساحت كل ورق درصد 75حداقل ، معرقود كه در هر ورق كاشي انتخاب ش

هاي معرق اندازه هر قطعه تشكيل دهنده كاشي نبايد از مربع محيطي به مساحت در كاشي .اشغال شده باشد
  .مربع بيشتر باشدمترسانتي 100

  

  ضخامت   4-1-3
كند ولي سازنده موظف است براي هر نوع از يين نمياين استاندارد محدوديت خاصي براي ضخامت تع 

هاي مجاز در ضخامت كاشي رواداريميزان . ضخامت آنرا قبال تعيين نمايد ،توليدي خود معرقهاي كاشي
هاي ضخامت كاشي شامل برجستگي. استميلي متر  ± 8/0حداكثر توليدي نسبت به مقدار اعالم شده  معرق

  ،كه روي سطح آن نيز هر نوع برجستگي و ناهمواري عمدي وجود داشته باشدپشت آن و همچنين در صورتي
  .گردد مي
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  كيفيت سطح 4-1-4 
 طور عمدبهبعضي موارد كه  ،در بررسي كيفيت سطح .باشد 1جدول مطابق  كيفيت سطح كاشي معرق بايد 

  ،رات رنگ در سطح هر قطعهتغيي ،ناصافي ،هاشوند از جمله برجستگياند جزو نواقص محسوب نمي ايجاد شده
  .اند تفاوت رنگ و ابعاد در گروه كه بمنظور آفرينش تصوير و زيبايي طراحي شده

اند  توان جزو موارد عمدي كه براي زيبائي ايجاد شدهگوشه شكستگي و لعاب پريدگي را نمي ،لب پريدگي 
شرح داده  1در جدولجه يك در معرقهاي حدود قابل پذيرش اين قبيل نواقص براي كاشي. بحساب آورد

  .اند شده
در عين حال اينكه بايد چسبندگي كافي به قطعات كاشي ، معرقهاي ورق لفاف پوشش سطح رويي كاشي 

بايد با روش مناسبي ورق لفاف به آساني از روي  ،پس از نصب كاشي روي كف يا ديوار، داشته باشد معرق
  .شوداين استاندارد تعيين مي 6اف بر اساس بند چسبندگي و كنده شدن لف قابليت .سطح جدا گردد

كه در عين حال اين ،استفاده شود  معرقهاي در پشت كاشي ، در مواردي كه از توري يا لفاف سوراخ دار 
سطح باز نمايان از البالي الياف توري يا  ،داشته باشند معرقآنها بايد چسبندگي كافي به پشت قطعات كاشي 

  .باشددرصد 65بايد حداقل ، ت به سطح كل اشغال شده بر مبناي اندازه گروهيهاي لفاف نسبسوراخ
  
  

  كيفيت سطح كاشي بر اساس درجه آن – 1جدول 

  جايگاه  نوع نقص رديف
حد استاندارد
كاشي درجه 

  يك

حد استاندارد
كاشي درجه 

  دو

حد استاندارد 
  كاشي تجاري

روش 
  آزمون

، اي،شكاف، كندگي اليه شكستگي  1
  گوشه شكستگي, يلب پريدگ

قطعات 
مطابق   توافقي  مورد 3  صفر  كاشي

  5بند 

2  
برآمدگي، حفره سوزني، هر نوع عيب 
لعاب مانند شكاف و ترك و بريدگي 

  لعاب، تاول، تورم، خراش

قطعات 
 توافقي  مورد3  صفر  كاشي

مطابق 
  5بند 

قطعات   هر نوع ترك در پشت يا رو  3
 صفر  صفر  صفر  كاشي

مطابق 
  5بند 

 توافقي مورد3  صفر  گروه  عيب رنگ يا براقيتهرنوع   4
مطابق 

 5بند 

 توافقي مورد3  صفر  گروه  برآمدگي ورق لفاف  5
مطابق 

 5بند 

 توافقي مورد3  صفر  گروه  شكستگي ورق لفاف  6
مطابق 

 5بند 

 توافقي مورد3  صفر  گروه  ضخامت غير يكنواخت  7
مطابق 

 5بند 
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  هاي فيزيكي و مكانيكيويژگي   4-2
مقاومت در  ،ضريب انبساط حرارتي ،مقاومت در برابر سايش، سختي سطح ،ها شامل جذب آبگياين ويژ 

براي قطعات مقاومت در برابر شكاف برداشتن لعاب و مقاومت در برابر يخ زدگي است  ،هاي حرارتي برابر ضربه
تاندارد ملي روش ها و شماره اسهاي مربوط به هر يك از اين ويژگي شاخص .تشكيل دهنده كاشي معرق است

  .اند ثبت شده 2آزمون هر يك از آنها در جدول شماره 
  

  هاي فيزيكي و مكانيكي كاشي معرقويژگي – 2جدول 

   
  

  هاي شيمياييويژگي   4-3 
آب كمتر از نيم درصد داشته جذب (لعابدار و بدون لعاب كه كامال زجاجي شده باشند  معرقهاي كاشي 

مقاومت شيميايي  ونهاي آزمصورت روشغير اين در ندارند ، نيازي به آزمون مقاومت شيميايي )دباشن
  .بايد مورد استفاده قرار گيرند, اند  شرح داده شده 10-2و  9-2مطابق مراجع بند 

  

  بندي درجه   5  
هاي د و شاخصشونبندي مي و تجارتي دسته يك و دوبه سه درجه   معرقهاي كاشي ،در اين استاندارد 

  ،هاي فيزيكيو تجارتي بايد كليه ويژگي دودرجه   معرقهاي كاشي  بسته. گرددمربوط به هر درجه تعيين مي
  .باشند امكانيكي و شيميايي تعيين شده در اين استاندارد را بطور كامل دار

روش   حد استاندارد  واحد  ويژگي
  توضيحات  آزمون

درصد   جذب آب
  وزني

حد  3/0متوسط
  5/0اكثر

مطابق بند 
2-2    

 Mohs  سختي سطح
بدون  5/0لعابدار

  6/0لعاب 
 مطابق بند

2-3    

مطابق بند   205بدون لعاب 3mm  مقاومت در برابر سايش عمقي
2-4  

ها با جذب آب كمتر از براي كاشي
  الزم نيست درصد5/0

ضريب انبساط حرارتي طولي تا 
  درجه سلسيوس100

1-K   مطابق بند   9× 10-6حد اكثر
2-5    

مطابق بند   تعداد نواقص صفر  -  مقاومت در برابر شوك حرارتي
2-6    

ومت كاشي در برابر انبساط مقا
 تعداد نواقص صفر  -  رطوبتي –حرارتي 

مطابق بند 
2-7    

 تعداد نواقص صفر  -  مقاومت در برابر يخ زدگي
مطابق بند 

2-10    
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مشخصات تعيين شده  بايد كليه ،ها و ضخامت اندازه ، از نظر شكل ،هاي ظاهري درجات غير از يكويژگي 
هاي با درجات مختلف اين استاندارد را بطور كامل دارا باشند و از اين نظر هيچ تفاوتي بين كاشي4 بند در 

 4-1- 4بند تنها براساس مشخصات مربوط به كيفيت سطح كه در   معرقبندي كاشي  درجه. وجود ندارد
  .از درجات قابل قبول نيست ها نيز در هيچ يكگيرد و انواع تركتعيين شده انجام مي

مرجع بند را از فواصل تعيين شده و طبق معيارهاي مشخص شده   معرقهاي بندي بايد كاشي براي درجه 
  :درجه آنها را تعيين كرد ،مشاهده نمود و سپس با توجه به موارد زير 1- 2
فاصله يك متري  نبايد از 4- 1- 4بنددرجه يك هيچ يك از نواقص بيان شده در   معرقدر كاشي  1- 5
  .شاهده گرددم
مجاز است از  4- 1-4بنددرجه دو حداكثر سه مورد از نواقص نوشته شده در   معرقدر سطح كاشي  2- 5 

  . فاصله يك متري مشاهده شوند بشرط آنكه همين نواقص از فاصله دو متري غير قابل مشاهده باشند
توافق  "درجه تجارتي"وي درجه ديگري به نام توانند رتوليد كننده و خريدار مي, در موارد خاص  3- 5

درجه تجارتي قابل عرضه مستقيم  .باشدصورت كتبي به تواند مطابق توافق طرفينحد استاندارد مي. نمايند
  .ها به صورت عمومي نيستدر پيشخوان فروشگاه

  

  گذاري بندي و نشانه بسته   6  
  :اطالعات و مشخصات زير نوشته شوند ،روي هر بسته آنبندي مناسب باشد و  بايد داراي بسته  معرقكاشي  

  .سازنده و نشاني آن  تجارينام و عالمت  6-1
  عبارت ساخت ايران 6-2
  شماره اين استاندارد  6-3
  درجه مرغوبيت  6-4
  نام و يا كد محصول  6-5
  گروههاي  اندازه 6-6
  لعابدار يا بدون لعاب يا مخلوط آنها  6-7
  موجود در هر بسته  معرقهاي احت تقريبي كاشيتعداد ورق و مس 6-8
  شماره سفارش در صورت وجود 6-9

همين اطالعات را به يك , ن فارسي نوشته شوند و سازنده مجاز است عالوه بر آن بااطالعات فوق بايد به ز
  .بندي بنويسد  زبان خارجي نيز روي بسته

  

  آزمونانجام هاي روش   7
به آن ارجاع داده استاندارد مربوط كه در متن اين استاندارد با ها بايد از ويژگيگيري هر يك  آزمون و اندازه

  . شده است انجام گيرد
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  روش آزمون چسبندگي ورق لفاف يا توري  7-1 
ها از كه سطح رويي آنها با ورق لفاف پوشانده شده باشد ورق لفاف را به همراه كاشي  معرقبراي كاشيهاي  

  .افتند  ها از ورق لفاف پائين ميآويزان كنيد و امتحان كنيد كه آيا كاشي دو انتهاي يك ضلع آن
توري يا  ،دار پوشانده شده باشد كه سطح پشتي آنها با توري يا لفاف سوراخ  معرقهاي در خصوص كاشي 

ساعت  3ها از دو انتهاي يك ضلع آن بطور قائم درون آب تازه در دماي اطاق به مدت لفاف را به همراه كاشي
ها از توري يا لفاف پائين سپس به آرامي آن را بيرون آوريد و امتحان كنيد كه آيا كاشي. آويزان كنيد

  .افتند مي
  

  روش آزمون قابليت كنده شدن ورق لفاف   7-2 
را كه سطح رويي آن با ورق لفاف پوشانده شده باشد طوري روي تخته تراز قرار دهيد   معرقهاي ورق كاشي 

 ،دقيقه در آب بطور كامل خيس خورد 3پس از اينكه ورق لفاف به مدت . رويي آن بطرف باال باشد كه سطح 
درجه در جهت پشت برگردانيده و در طول  180يك گوشه ورق لفاف را با انگشتان بگيريد و آنرا به مقدار

  .شوندها از ورق لفاف كنده ميقطر بكشيد و امتحان كنيد كه آيا تمام كاشي


