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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسکتاندارد  مؤسسکۀ  مقکررات  و قکوانی   اصکح   قکانون  3مکاد   یک   بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

اسکتاندارداا    نشکر  و تدوی  تعیی ، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات

  .دارد عهده به را ملی )رسمی( ایران

بکه   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومی  جلسه شورا  عالی ادار  مکور    نام

 جهت  اجرا ابحغ شده است .  92/3/29مور   33333/996شماره  سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه

مؤسسکات   و مراکز نظران صاحب کارشناسان سازمان ، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختلف اا  حوزه در استاندارد تدوی 

تولیکد ،   به شرایط توجه با و ملی مصالح با امگام وکوششی شود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تولید  پژواشی، علمی،

کننکدگان،  مصکر   تولیدکننکدگان،  شکام   نفکع،  و حک   صکاحبان  منصکفانۀ  و آگااانکه  مشکارکت  از ککه  اسکت  تجار  و فناور 

نویس  پیش  .شود می حاص  دولتی غیر و دولتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، وارد و صادرکنندگان

از  پکس  و شکود مکی  ارسکا   مربکو   فنکی  اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به خوااینظر برا  ایران ملی استاندارداا 

ایکران   ملی )رسمی( استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طر  رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهاداا و نظراا دریافت

 .شود می منتشر و چاپ

کننکد   می تهیه شده تعیی  ضوابط رعایت با نیز صح  ذ  و مند عحقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بکدی  ترتیکب ،     .شکود  مکی  منتشکر  و چکاپ  ایکران  ملی استاندارد عنوان به تصویب ، درصورت و بررسی و طر  ملی درکمیتۀ

ملکی   کمیتکۀ  در و تکدوی   3 شکمار   ایکران  ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شوند می تلقی ملی استاندارداایی

 .باشد رسیده تصویب به دادمی سازمان ملی استاندارد ایران تشکی  مربو  که استاندارد

(ISO)استاندارد  المللی بی  سازمان اصلی اعضا  از ایران سازمان ملی استاندارد
المللی الکتروتکنی   بی  ،کمیسیون 1

9
(IEC) 3 قانونی شناسی اندازه المللی بی  سازمان و

(OIML) 2رابط تنها به عنوان و است
 کدکس غذایی  کمیسیون 

3
(CAC)خاص اا  نیازمند  و کلی شرایط به توجه ضم  ایران ملی استاندارداا  تدوی  در .کند  می فعالیت کشور در 

  .شودمی گیر بهره المللی بی  استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی علمی ، پیشرفت اا  آخری  از کشور ،

 کننکدگان ، حفک    مصکر   از حمایکت  برا  قانون ، در شده بینی پیش موازی  رعایت با تواند استاندارد ایران میسازمان ملی 

 اجرا  بعضی اقتصاد  ، و محیطی زیست مححظات و محصوالت کیفیت از اطمینان حصو  عمومی ، و فرد  ایمنی و سحمت

 استاندارد، اجبار  عالی شورا  تصویب اب وارداتی، اقحم یا /و شورک داخ  تولید  محصوالت برا  را ایران ملی استاندارداا  از

و  صکادراتی  کاالاکا   اسکتاندارد  اجکرا   کشکور ،  محصوالت برا  المللی بی  بازاراا  حف  منظور به تواند می سازمان نماید. 

 فعا  مؤسسات و سازمان اا ماتخد از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنی  نماید . اجبار  را آن بند درجه

 محیطکی ، زیسکت  مکدیریت  و کیفیکت  مکدیریت  اکا   سیسکت   صدور گکواای  و ممیز  بازرسی ، آموزش ، مشاوره ، در زمینۀ

 را مؤسسات و اا سازمان گونه ای  سازمان ملی استاندارد ایران سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( و مراکز اا آزمایشگاه

 اا آن به صححیت تأیید گوااینامۀ الزم ، شرایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صححیت نظام ضوابط اساس بر

 تعیکی   سنجش ، وسای  کالیبراسیون ) واسنجی ( یکااا ، المللی بی  دستگاه ترویج .کند  نظارت می آن اا عملکرد بر و اعطا

 .است  سازمان ای  وظایف دیگر از ایران ملی استاندارداا  سطح ارتقا  را ب تحقیقات کاربرد  انجام و گرانبها فلزات عیار

 

                                                 
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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 اا  صنعتی سازمان تعاون، کار و رفاه کارشناس تعاونی

 اجتماعی شهرستان بجنورد، کارشناس استاندارد

  

 گستر شرقکارشناس شرکت کیفیت صمد  شادلو، مهرداد
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 فتارگپیش

توسط شرکت  مربو  اا کمیسیون در آن ویسنپیش که «اایژگیو - ینرم پرکننده عا تیپرل» استاندارد

مهندسی  استاندارد ملی هکمیت یهاجحس چهارصد و نود وششمی  در و شده تدوی  و تهیهدانش پارسیس آریا 

 بند استناد به این  است، گرفته قرار تصویب مورد39/1/1323 مور  اختمانیاا  سساختمان، مواد و فرآورده

 ،1331 ماه بهم  مصوب ایران، صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و قوانی  اصح  قانون 3 هماد ی 

  شود.منتشر می ایران ملی استاندارد عنوان به

خدمات،  و علوم صنایع، زمینۀ در جهانی و ملی  اا پیشرفت و تحوالت با اماانگی و امگامی حف  برا 

ای   تکمی  و اصح  برا  که پیشنهاد  ار و شد خوااد نظر تجدید لزوم مواقع در ایران ملی استاندارداا 

 بنابرای ، باید .گرفت خوااد قرار توجه مورد مربو  فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام شود، هیارا استاندارداا

  .کرد استفاده ملی استاندارداا  تجدیدنظر  آخری از امواره

 

 :است زیر شر  به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ای  تهیۀ برا  که بع و ماخذ من
 

ASTM C549: 2006, Standard Specification for Perlite Loose Fill Insulation 
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 اهيژگيو -قينرم پرکننده عا تیپرل

 هدف  و دامنه کاربرد 1

پرکننده اا  فیزیکی پرلیت منبسط شده ترکیب و ویژگیتعیی   ،اد  از تدوی  ای  استاندارد 1-1

اا  آزمون ای  روشکند. پذیرش مواد را تعیی  می اا  آزمونچنی  روشاستاندارد ا است. ای    ینرم عا

ای  حا ، محدوده دمایی  اا است؛ باساختمان در اص  با عملکرد مواد در محدوده دمایی مربو  به پوشش

است. برا  کاربرداا  مشخص شده به دستورالعم   K1933تا  K1کار برده برا  ای  عای  از تجار  به

 .تولیدکننده مراجعه شود

گرد  مهار بهبود دانده سطح جهت وانبه عنی که اا  پرلیتترکیب و ویژگی برا  ای  استاندارد 1-2

 رود.به کار مینیز  اندتولید شده ی  عام  است اا گرد و غبارکاربرد در جااایی که در آنبرا  و غبار 

روند، ممک  است کار میشوند یا بهد عای  حرارتی نصب میاا  مواانگامی که لوازم یا سامانه 1-3

نه مشکحت اطحعات جامع مناسب برا  ارگویا ایمنی مطر  شوند که تولیدکننده باید  بهداشتمشکحت 

ارایه کند و نیز باید اقدامات حفاظتی را  را اا  استفاده از محصوالت سازمانشناخته شده مربوطه با توصیه

اا  بهداشت و ایمنی مناسب را ایجاد کرده و تطاب  روشاا توصیه کند. کاربر باید برا  کاربرد ایم  آن

 کاربرد با الزامات قانونی را تعیی  کند. 

کند، بنابرای  وظیفه کاربر ای  استاندارد است استاندارد تمام موارد ایمنی مربو  به کاربرد ای  روش را بیان نمیای   -هشدار

  .اا  اجرایی آن را مشخص کندکه موارد ایمنی و اصو  بهداشتی را رعایت و قب  از استفاده محدودیت

 يمراجع الزام 2

اا ارجاع داده شده است. به آن رانیا یاستاندارد مل  ی  ااست که در مت یمقررات  حاو ریز یالزام مدارک

 .شوندیمحسوب م رانیا یاستاندارد مل  یاز ا یجزئ ،آن مقررات بیترت  یبد

آن،   بعد  دنظراایو تجد ااهیانتشار ارجاع داده شده باشد، اصحح خیبا ذکر تار یکه به مدرک یصورت در

انتشار به آنها ارجاع داده شده  خیکه بدون ذکر تار ی. در مورد مدارکتسین رانیا یاستاندارد مل  یمورد نظر ا

  یا  برا ریاست. استفاده از مرجع ز راا مورد نظآن  بعد اا هیاصححو  نظر دیتجد  یاست، امواره آخر

 است: یاستاندارد الزام

 اا بند  سنگدانهروش آزمون دانه - ااسنگدانه، 1333سا   2233استاندارد ملی ایران شماره  2-1

 ریز و درشت توسط ال               

  اا دسته گیر  و پذیرشنمونهی یاجرا ش، رو1336سا   11333استاندارد ملی ایران شماره  2-2

 ساخته عای  حرارتیپیش              

2-3      ASTM C 168, Terminology Relating to Thermal Insulation  

2-4      ASTM C177, Test Method for Steady-State Heat Flux Measure- ments and  

            Transmission Properties by Means of the Guarded-Hot-Plate Apparatus 
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2-5      ASTM C 518, Test Method for Steady-State Thermal Transmission Properties by 
            Means of the Heat Flow Meter Apparatus 

2-6      ASTM C520, Test  Methods for  Density of  Granular Loose Fill Insulations 

2-7      ASTM E 84, Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials 

2-8      ASTM E 136, Test Method for Behavior of Materials in a Vertical Tube Furnace at  

            750°C 

2-9      ASTM E 177, Practice for Use of the Terms Precision and Bias in ASTM Test  

            Methods 

 اصطالحات و تعاريف 3

 کاربرد دارد.برا  ای  استاندارد  3-9اصطححات  و تعاریف تعیی  شده در استاندارد بند 

 بنديطبقه 5

ای  استاندارد باشند. پرلیت منبسط شده که  3پرلیت پرکننده نرم عای  باید مطاب  با الزامات فیزیکی بند 

اند باید بر رو  برچسب محصو  برا  محدود کردن میزان گرد و غبار تولیدشده انگام کاربرد بهبود یافته

 مشخص شده باشند.

 اطالعات سفارش 4

مطابقت  1-3اا  بند چگالی عای  موردنظر تعیی  کرد یا الزم است با ویژگیباید با را  خریدسفارشات امه 

 گر محصو  بهبوددانده سطح باشد.بیانکه انگامی مطلوب است  خریدداشته باشد. سفارش 

 مواد و ساخت 7

یت شده تا پرل ش ، ال  و خبند دانهبرا  ی  کانی سیلیسی طبیعی است که استخراج،  اصطححیپرلیت 

kg/m ی معاد وزندارا  اا  مختلف، ذرات با اندازهبه شک   ماده معدنی خاممعدنی خام تولید شود. 
3269 

kg/mتا 
kg/mاا  دما باال منبسط شده تا به محدوده چگالی از است که در کوره 31999

kg/mتا  339
3136 

طب  بند  شده است. طبقه 1ی بنیادعنوان ی  مصالح ساختمانی است که به ی  کانی طبیعی پرلیتبرسد. 

 غیرقاب  اشتعا  است. پرلیت 3-9استاندارد بند 

 الزامات فیزيکي 6

اند )به استاندارد به عنوان الزامات بازرسی تعریف شده خشلزامات فیزیکی فهرست شده در ای  با 6-1

 ه باشد:زاماتی که در ادامه ذکر شده، مطابقت داشتالمراجعه کنید(. عای  باید با  9-9بند 

kg/mحجمی: چگالی  -
kg/mتا  339

 ؛3136

 ؛3(: mm33/2%) 2مانده رو  ال  شماره بند ، ماکسیم  درصد وزنی باقیدانه -

 آزمون آتش کوچ  مقیاس: بدون جرقه با بدون اشتعا . -

                                                 
1- Elementary  
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 اند )به استاندارداالزامات فیزیکی فهرست شده در ای  بخش به عنوان الزامات کیفیت تعریف شده 6-2

 مراجعه کنید(. عای  باید با االزاماتی که در ادامه ذکر شده، مطابقت داشته باشد: 9-9بند 

 مراجعه کنید؛ 1مقاومت حرارتی: به جدو   -الف

 ؛9/1روز: % 12جذب رطوبت، ماکسیم  درصد وزنی در   -ب

 (: 3-9پذیر  )طب  استاندارد بند اشتعا  -پ

 : غیرقاب  اشتعا اا  سوخت  سطحمشخصه -

 ماکسیم  گسترش شعله: صفر؛ -

 دود توسعه یافته: صفر.ماکسیم   -

 اا  سوخت  سطح عاد :مشخصه -

 ؛93ماکسیم  گسترش شعله:  - 

 .39ماکسیم  دود توسعه یافته:  -

 .mg33آور  شده: )برا  محصو  بهبوددانده سطح(، ماکسیم  وزن مواد جمع مهار گرد و غبار -ت

 بردارينمونه 8

 .انجام شود 9-9بردار  باید طب  استاندارد بند ا  ای  استاندارد نمونهبرا  ااد

 هاي آزمونروش 9

 شود.انجام می 6-9استاندارد بند  Aطب  روش ، 1چگالي بالک 9-1

مدت زمان ال  کردن باید پنج دقیقه و نمونه آزمون باید به  1-9طب  استاندارد بند بندي، دانه 9-2

 شود.به جز انگامی که از دستگاه ال  مکانیکی استفاده می باشد ( از مواد2±39)gمقدار 

 مقیاسآزمون آتش کوچک 9-3

مواد آلی یا پوششی انگام  د  ای  آزمون کنتر  کیفیت، تایید اضافه نشدن بیش از حداهدف،  9-3-1

 فرآور  مواد است.

رما و شعله تحت شرایط کنتر  اا را به گای  ویژگی بازخورد مواد، محصوالت یا مجموعهاهمیت،  9-3-2

کند اما خود ترکیبی از امه عوام  الزم در ارزیابی خطر آتش برا  مواد، گیر  و توصیف میشده اندازه

 اا تحت شرایط واقعی نیست.محصوالت یا مجموعه

را در ی  سبد سیمی مناسب )امانند ابعاد  g12تا  g2ی  آزمونه پرلیت عای  روش،  9-3-3

mm31×mm191×mm191 199( ساخته شده از پوشش بافته شده از سی  فوالد ضدزنگ( مشµm139 )

قرار داید. جرقه یا اشتعا  نشان دانده  s99به مدت  9گذاشته و در تماس مستقی  با شعله چراغ بانس 

 ای  استاندارد است. 1-3شکست در انطباق با الزامات بند 

 

                                                 
1- Bulk density  

2- Bunsen  
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معیاراا برا  پذیرش مشخص شده و ارزیابی برا   در ای  روش فقط انطباق بادقت و اريبي،  9-3-5

 یا صحت آزمون آتش کوچ  مقیاس مشخص نشده است.دقت 

 دماييمقاومت  2-5

تعیی  شود. آزمون باید در  3-9یا استاندارد بند  2-9باید مطاب  با استاندارد بند  مقاومت دماییاا  آزمون 

چهار آزمونه باید  مقاومت دماییود. میانگی  حسابی انجام شنمونه کام   1نمایندهچگالی مشخص و ضخامت 

( و 3/9±92)C°درجه حرارت  9میانه( باید در R)مقدار  مقاومت دماییباشد.  1مقدار جدو   23تر از %بیش

جریان گرمایی را گزارش کنید. اگر الزم باشد آزمون مسیر تعیی  شود.  C99°با اختح  درجه حرارت 

 تواند تعیی  شود.مینیز اا حراتایر درجهدر میانه س مقاومت دمایی

 جذب رطوبت 9-4

( را 193×993×993)mmاندازه  دارنده آزمونه بانگه داخ ( از محصو  باشد. 93±39)gآزمونه باید به مقدار 

 با محصو  پر و تراز کنید.

باید  ایجاد شرایطشرایط مقدماتی را فراا  آورید.  3-9یا استاندارد بند  2-9طب  استاندارد بند  9-4-1

( و دما  39±9رطوبت نسبی %) شرایط الزم را برا آزمونه باشد. سطح با حرکت حداق  اوا در عرض 

°C(1±22 تا ) را با وزن  آماده شده در شرایط باال. چگالی آزمونه نماییدوزن ثابت فراا  و ثبت رسیدن به

 ذکر کنید.ثابت در نتایج گزارش آزمون 

ساعته به شرایط وزن 92اا  با وزن کردن در فاصله ( افزایش داید.29±9تا %) رطوبت نسبی را 9-4-2

در رطوبت نسبی  1-3-2به عنوان درصد وزنی مشرو  تعیی  شده در بند ثابت برسید. افزایش رطوبت را 

 ( تعیی  کنید.1±22)C°( و دما  %9±39)

تدوی  شده است. ای  ی   پرلیت خاصای  استاندارد بر اساس ی  ویژگی دقت و اريبي،  9-4-3

به  وفقط برا  تعیی  جذب سطحی تحت شرایط رطوبت باال درنظر گرفته شده  که مشخصه ذاتی است

 عنوان ی  مشخصه معمو  برا  مصر  نهایی عای  شناخته شده است.

 هاي سوختن سطحمشخصه 9-7

حمایت با مواد  است د نهاییی که مشخصه کاربردر ضخامت 3-9پرلیت عای  باید طب  استاندارد بند  برا 

برا   در دستگاه آزمون تعیی  شود. پرلیت با سطح بهبودیافته برا  مهار گرد و غبار باید 3کننده مصنوعی

 آزمون شود.  3-9با استفاده از روش آزمون بند  پذیر نشان دادن عدم اشتعا 

 مهار گرد و غبار 9-6

 دستگاه آزمون 9-6-1

 .mm2/6×mm299×mm299را  ابعاد دااي، صفحه شیشه 9-6-1-1

                                                 
1- Representative  

2- Mean  

3- Artificially  
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( با 3 ±399×329×329)mm دارا  ابعاد ته باز،شفاف،  1ورقه متااکريالت ساخته شده از جعبه 9-6-1-2

 .mm2/39ی  سورا  در مرکز سطح رویی با قطر 

( در طو  3±23)mm(، قطر بیرونی 3±39)mmدارا  قطر داخلی لوله پالستیکي،  9-6-1-3

mm(6±239با ی  وا ،) با قطر بیرونی لوله پحستیکی تنظی  شود و شر الستیکی به طور  که به راحتی

 تر از سورا  جعبه است.دارا  قطر بیرونی بزرگ

 مقاومت دمايي -1جدول

 m5254/5براي ضخامت  مقاومت دمايي
(m

2
.K/W) 

 حرارتمیانه درجه
(°C) 

 چگالي 
(kg/m

3
) 
 کاربردهاي دما پايین

 136تا  113 113تا  66 66تا  39 

 29/9تا  1/1 2/1تا  1/1 6/1تا  2/1 -132

 33/9تا  39/9 9/1تا  33/9 1/1تا  9/1 -192

 32/9تا  33/9 32/9تا  63/9 29/9تا  32/9 -33

 36/9تا  22/9 63/9تا  36/9 32/9تا  63/9 -13

 33/9تا  26/9 69/9تا  33/9 62/9تا  69/9 2

 22/9تا  22/9 33/9تا  22/9 63/9تا  33/9 92

 22/9تا  29/9 36/9تا  22/9 63/9تا  36/9 33

 کاربردهاي دما باال

 23 193 136 

23 22/9 33/9 21/9 

122 33/9 22/9 33/9 

992 93/9 33/9 39/9 

969 93/9 33/9 96/9 

316 12/9 93/9 93/9 

331 13/9 93/9 91/9 

293 13/9 91/9 13/9 

333 11/9 13/9 12/9 

622 929/9 13/9 11/9 

369 932/9 11/9 936/9 

 .ml9999با ظرفیت بشر،  9-6-1-5

 .mm2/93با حداق  قطر داخلی لوله قیف آزمايشگاهي،  9-6-1-4

 .ml1999با ظرفیت استوانه مدرج،  9-6-1-7

 

                                                 
1- Methacrylate  
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 .g991/9گیر  جرم با دقت قادر به اندازهترازو،  9-6-1-6

نماینده محصو  بردارید و داخ  بشر مدرج تا سطح قاش  از آزمونه با سازي آزمونه، آماده 9-6-2

ml1999 .بریزید 

 انجام آزمونروش  9-6-3

 ا  تخت را بر رو  ی  سطح کار  مناسب قرار داید.صفحه شیشه 9-6-3-1

 ا  قرار داید.را در مرکز دقی  صفحه شیشه ml9999بشر  9-6-3-2

ا  و حه شیشهرار داید که بر رو  وسط صفا  طور  قجعبه پحستیکی را بر رو  صفحه شیشه 9-6-3-3

 قرار گیرد.  ml9999طور مستقی  بر رو  بشر سورا  رویی جعبه به

به طر  پایی   لوله پحستیکی را در داخ  سورا  رویی جعبه طور  قرار داید که داخ  جعبه 9-6-3-5

شود. لوله  mm91خصی طور مشبه ml9999بیرون آمده و فاصله عمود  از کف لوله تا سطح رویی بشر 

 شود.پحستیکی توسط واشر الستیکی در موقعیت عمود  حمایت می

 را داخ  لوله پحستیکی قرار داید.قیف آزمایشگاای  9-6-3-4

9-6-3-7 ml1999 در مدت  داخ  قیف بریزید کهطور  مون را از مواد آزs19   امه مواد خالی شود. اد

 به داخ  جعبه ریخته شود. s19برا  مدت ای  است که جریان یکنواختی از مواد 

ا  ساک  شدند، با دقت جعبه بعد از آن که امه مواد قاب  مشااده بر رو  صفحه شیشه 9-6-3-6

ریخته،  1اند را داخ  ی  ستونا  جمع شدهپحستیکی را بردارید و به آرامی مواد  که بر رو  صفحه شیشه

 کنید.آن را تعیی  آن را بردارید و وزن 

 محاسبات 9-6-5

 گزارش کنید. mgآور  شده بر حسب اا  جمعگرممقدار مواد آزمون را به عنوان میلی 9-6-5-1

خوانش غیرمنفرد باال  تر  آزمون مستق  با پنج یا تعداد بیش توسط ازنتایج را به عنوان م 9-6-5-2

mg199 کنید.گزارش اند، گرفته شدهاز منبع یکسان که اا  جداگانه با نمونه 

آزمونه منفرد، آزمون کننده منفرد، روز منفرد برا  مواد مهارکننده گرد  دقت برا دقت و اريبي،  9-6-4

 است. g99/9دارا  انحرا  استاندارد  2-9طب  استاندارد بند  g91/9تا  g93/9و غبار باال  محدوده 

 صحت  15

 دست آید.مشتر  به ننده وصحت مواد باید به عنوان بخشی از قرارداد توافقی بی  تولیدک

                                                 
1- Pile  
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 گذاريبندي و نشانهبسته 11

 تجار  استاندارد تولیدکننده محفظهجز موارد  که مشخص شده، عای  باید در بهبندي، بسته 11-1

طور اایی که بهمحفظهقبو  و تحوی  ایم  در مقصد در بند  شود. عای  باید با اطمینان از حم  قاب بسته

 بند  شود. ی  و مقررات قاب  کاربرد با نوع حم  و نق  است، بستهکام  مطاب  با قوان

                و نام تولیدکننده محفظهحم  باید با نام عای ، حداق  وزن  اا محفظهگذاري، نشانه 11-2

 گذار  شوند.عحمت

 بهداشت و ايمنيمخاطرات  12

 ورباید خش  و به د موادیدکننده باشد. حم  و ذخیره باید طب  دستورالعم  تولقبل از نصب،  11-1

 از مواد فرعی نگهدار  شود.

 نصب 11-2

اایی که باید عای  شوند طور  بریزید که سقو  آزاد و عای  را داخ  فضااا و حفرهمواد  11-2-2

فشردگی را به حداق  برسانید. ای  عم  خردشدن و شکست ذرات عای  و تشکی  غیرضرور  گرد و غبار را 

 اق  خوااد رساند.به حد

اا  نصب توصیه شده در خصوص کاربرد وسای  برا  روش تولیدکننده دستورالعم  راانما به  11-2-3 

 حفاظتی تنفسی و چشمی مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


