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سخني با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، 
ما را بر آن داشت تا برنامه هاي درسي و محتواي کتاب هاي درسي را در ادامه تغییرات پایه هاي 
قبلي براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي 
ملي جمهوري اسالمي ایران در نظام جدید آموزشي بازطراحي و تألیف کنیم. مهم ترین تغییر در 
کتاب ها، آموزش و ارزشیابي مبتني بر شایستگي است. شایستگي، توانایي انجام کار واقعي بطور 
استاندارد و درست تعریف شده است. توانایي شامل دانش، مهارت و نگرش مي شود. در رشته 

تحصیلي حرفه اي شما، چهار دسته شایستگي در نظر گرفته است:
1. شایستگي هاي فني براي جذب در بازار کار مانند توانایي اجراي کف پوش چوبي

2. شایستگي هاي غیر فني براي پیشرفت و موفقیت در آینده مانند نوآوري و مصرف بهینه
3. شایستگي هاي فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها

4. شایستگي هاي مربوط به یادگیري مادام العمر مانند کسب اطالعات از منابع دیگر
بر این اساس دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش مبتني بر اسناد باالدستي 
و با مشارکت متخصصان برنامه ریزي درسي فني و حرفه اي و خبرگان دنیاي کار مجموعه اسناد 
برنامه درسي رشته هاي شاخه فني و حرفه اي را تدوین نموده اند که مرجع اصلي و راهنماي تألیف 

کتاب هاي درسي هر رشته است. 
این درس،چهارمین درس شایستگي هاي فني و کارگاهي است که ویژۀرشته معماري داخلي در 
پایه 11 تألیف شده است. کسب شایستگي هاي این کتاب براي موفقیت در آینده شغلي 
و حرفه اي شما بسیار ضروري است. هنرجویان عزیز سعي نمایید؛ تمام شایستگي هاي آموزش 

داده شده دراین کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابي به اثبات رسانید.
کتاب درسي تزیینات چوبي و پارچه اي شامل پنج پودمان است و هر پودمان داراي یک یا چند 
واحد یادگیري است و هر واحد یادگیري از چند مرحله کاري تشکیل شده است. شما هنرجویان 
عزیز پس از یادگیري هر پودمان مي توانید شایستگي هاي مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز 
محترم شما براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور مي نماید و نمره قبولي در 
هر پودمان حداقل 12 مي باشد. در صورت احراز نشدن شایستگي پس از ارزشیابي اول، فرصت 



جبران و ارزشیابي مجدد تا آخر سال تحصیلي وجود دارد.کارنامه شما در این درس شامل 5 
پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگي براي هر پودمان خواهد بود و اگر دریکي 
از پودمان ها نمره قبولي را کسب نکردید، تنها در همان پودمان الزم است مورد ارزشیابي  قرار 
گیریدو پودمان هایي  قبول شده  در مرحله اول ارزشیابي مورد تأیید و الزم به ارزشیابي مجدد 
نمي باشد. همچنین این درس داراي ضریب 8 است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.
همچنین عالوه بر کتاب درسي شما امکان استفاده از سایر اجزای بسته آموزشي که براي 
شما طراحي و تألیف شده است، وجود دارد. یکي از این اجزاي بسته آموزشي کتاب همراه 
هنرجو مي باشد که براي انجام فعالیت هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایید. 
کتاب همراه خود را مي توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابي نیز همراه داشته باشید. 
سایر اجزاي بسته آموزشي دیگري نیز براي شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به 
وبگاه رشته خود با نشاني www.tvoccd.medu.ir مي توانید از عناوین آن مطلع شوید.
فعالیت هاي یادگیري در ارتباط با شایستگي هاي غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي، 
حفاظت از محیط زیست و شایستگي هاي یادگیري مادام العمر و فناوري اطالعات و ارتباطات 
همراه با شایستگي هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشي ارائه شده است. شما 
هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگي ها را در کنار شایستگي هاي فني آموزش ببینید، 

تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت هاي یادگیري به کار گیرید.
رعایت نکات ایمني، بهداشتي و حفاظتي از اصول انجام کار است لذا توصیه هاي هنرآموز محترمتان 

در خصوص رعایت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگیرید.
امیدواریم با تالش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام هاي مؤثري 
در جهت سربلندي و استقالل کشور و پیشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربیت مؤثري شایسته 

جوانان برومند میهن اسالمي برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب هاي درسي فني و حرفه اي و کاردانش



مقدمه

در راستاي تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ایران و نیازهاي 
متغیر دنیاي کار و مشاغل، برنامه درسي رشته معماري داخلي طراحي و بر اساس آن محتواي آموزشي نیز تألیف 
گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب هاي کارگاهي مي باشد که براي سال یازدهم  تدوین و تألیف گردیده است. 
این کتاب داراي 5 پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیري تشکیل شده است. همچنین ارزشیابي 
مبتني بر شایستگي از ویژگي هاي این کتاب مي باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابي آورده شده است. 
هنرآموزان گرامي مي بایست براي هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات براي هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولي 
در هر پودمان حداقل 12 مي باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل مي گردد که شامل ارزشیابي پایاني در 
هر پودمان و ارزشیابي مستمر براي هریک از پودمان ها است. از ویژگي هاي دیگر این کتاب طراحي فعالیت هاي 
یادگیري ساخت یافته در ارتباط با شایستگي هاي فني و غیرفني از جمله مدیریت منابع، اخالق حرفه اي و مباحث 
زیست محیطي است. این کتاب جزئي از بسته آموزشي تدارك دیده شده براي هنرجویان است که الزم است از 
سایر اجزای بستة آموزشي مانند کتاب همراه هنرجو، نرم افزار و فیلم آموزشي در فرایند یادگیري استفاده شود. 
کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیري، ارزشیابي و انجام کار واقعي مورد استفاده قرار مي گیرد. شما می توانید برای 
آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکالت رایج 
در یادگیری محتوای کتاب، بودجه بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت 
و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت های یادگیری و تمرین ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید.الزم 
به یادآوري است،کارنامه صادر شده در سال تحصیلي قبل بر اساس نمره 5 پودمان بوده است.ودر هنگام آموزش 
و سنجش و ارزشیابي پودمان ها و شایستگي ها، مي بایست به استاندارد ارزشیابي پیشرفت تحصیلي منتشر شده 
توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزشي مراجعه گردد. رعایت ایمني و بهداشت، شایستگي هاي غیر فني و 
مراحل کلیدي بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگي مي باشند. همچنین براي هنرجویان تبیین شود که 

این درس با ضریب 8 در معدل کل محاسبه مي شود و داراي تأثیر زیادي است.
کتاب شامل پودمان هاي زیر است:

پودمان اول: با عنوان "اجراي کف پوش چوبي" که در این پودمان مصالح اجراي کف پوشهاي چوبي و روشهاي 
اجراي آنها معرفي مي شود و در ادامه به تفصیل مراحل اجراي کف پوش با لمینت توضیح داده مي شود.

پودمان دوم: عنوان "اجراي دیوار پوش چوبي" را دارد، که در آن ضمن معرفي مصالح چوبي مناسب براي اجراي 
دیوارپوش ،مراحل یکي از کاربردي ترین روشهاي اجراي دیوارپوش چوبي نمایش داده شده است.

پودمان سوم: داراي عنوان "اجراي جداکنندۀ چوبي" است. در این پودمان نمونه هایي از جداکنندۀ چوبي معرفي 
شده و روش ساخت  نمونه اي ازآن شرح داده شده است.

پودمان چهارم: "اجراي مبلمان چوبي" نام دارد. در این پودمان ضمن ارائه دسته بندي هاي مختلف مبلمان ، نحوه 
ساخت مبلمان مطابق نقشه ارائه شده آموزش داده شده است.

پودمان پنجم: با عنوان "تزیینات پارچه اي " مي باشد که در آن هنرجویان اجراي سقف کاذب پارچه اي را فراگرفته 
و در ادامه با ویژگیهاي پرده در فضاهاي داخلي آشنا شده و نیز روش اجراي دیوارپوش هاي پارچه اي را مي آموزند.

امید است که با تالش و کوشش شما همکاران گرامي اهداف پیش بیني شده براي این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش





پودمان 1

اجرای کف پوش چوبی



2

 در فضاهای داخلی غیر از کف پوش های مرسوم مانند سنگ، سرامیک، آجر و پلیمر از چه کف پوش هایی 
می توان استفاده کرد؟

 انواع کف پوش های چوبی کدام اند؟
 روش اجرای کف پوش های چوبی چگونه است؟

واحد یادگیری 1

شایستگي اجرای کف پوش چوبی

آیا تا به حال پی برده اید

استاندارد عملکرد

پس از فراگیری این واحد یادگیری هنر جو قادر خواهد بود که :
کف یک فضا را باکف پوش چوبی با به کارگیری اصول و قواعد بیان شده پوشش دهد.

ویژگی های انواع کف پوش های چوبی را شرح دهد.
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پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

عنصر کف  داخلی،  فضاهای  در  مهم  عناصر  از  یکی 
مصالح  انواع  از  آن  نهایی  پوشش  برای  که  می باشد 
استفاده می گردد. چوب یکی از مصالح متداول برای 
از زمان های  کف سازی فضاهای داخلی می باشد که 
گذشته از چوب درختانی که در مقابل سایش مقاومت 
باالیی دارند، مانند بلوط، راش، افرا و ممرز که محل 

رویش اصلي آنها بیشتر در ناحیه شمال ایران مي باشد، 
در کف چوبی استفاده می شده است. در حال حاضر با 
پیشرفت هایي که در صنعت چوب به وجود آمده است 
از انواع چوب به صورت کاماًل طبیعی یا فراوری شده و 
در شکل ها، مقاطع و اندازه های متفاوت، برای پوشش 

کف استفاده می شود.

شکل3ـ انواع چوب فرآوری شده جهت کف سازی

به دلیل داشتن دوام،  از کف پوش های چوبی  استفاده 
از  بافت  تنوع  و  دلپذیری  طبیعی،  گرمای  زیبا،  نمای 
طرف طراحان و مصرف کنندگان بسیار متداول است. 
کف پوش های چوبی را می توان به شکل تخته، الوار یا 

بلوك های چوبی ساخت و چنانچه این کف پوش به شکل 
الوار مانند کف معلق چوبی به تیرچه ها متصل شود، به 
عنوان پوشش کف ساختمان نیز عمل می کند، که چند 

نمونه از آنها در ادامه توضیح داده مي شود.

شکل2ـ انواع تختۀ چند الیهشکل1ـ انواع چوب خام )ماسیو( جهت کف سازی

مقدمه 
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تصاویر از سمت چپ به راست و از باال به پایین 1ـ اتصال چوب های تکیه گاه به قطعۀ فاصله نگه دار با زیرسازی 2ـ تراز نمودن 
چوب های تکیه گاه 3ـ پوشاندن حفره ها با چسب سیلیکون1 4ـ قرار دادن تخته ها 5ـ اتصال تخته ها به چوب های تکیه گاه.

1 -Silicon

انواع چوب های مورد استفاده در کف سازی

الف( چوب های بدون روکش
چوب های بدون روکش به سه صورت در کف سازی استفاده می شوند:

1 تخته: تخته های کف به طور معمول از چوب خام یا توپر درختان سوزنی برگ )و در مواردی از پهن برگان( 

تهیه می شود.
تخته ها به کمک اتصال های کام و زبانه یا فاق و زبانه و یا سر به سر به یکدیگر متصل می شوند و سپس با استفاده از 
میخ به تیرچه های تکیه گاه به صورت یکپارچه محکم می شوند. تخته ها در طول خود با یکدیگر اتصال پیوسته دارند و 
درزها روی مرکز تکیه گاه ها قرار می گیرند. این درزها با درزهای اتصال های ردیف بعد به هیچ وجه در یک راستا واقع 

نمی شوند. این تخته ها در ساختمان هایی که بیشتر عناصر آن چوبی هستند کاربرد دارند.

شکل4ـ مراحل نصب کف با تختۀ چوبی

1

4 5

2 3
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پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

می توان  را  باریک  تخته های  این  چوبی:  نوارهای   2

از چوب نرم یا سخت تهیه کرد. براي تهیة تخته های 
باریک، از چوب های با کیفیت استفاده مي شود. به طور 
در  و  واکشیدگي  و  برای کاهش هم کشیدگي  معمول 
)معوج  پیچش  و  درزها  باز شدن  از  جلوگیری  نتیجه 
سانتی متر  حداکثر 10  را  تخته ها  این  پهنای  شدن(، 

در نظر مي گیرند. نوع اتصال و چیدن این تخته ها نیز 
مانند روشی است که برای کف پوش تخته ای با عرض 
بیشتر توصیف شد. چیدن این تخته ها یکی یکی صورت 
می گیرد و به صورت مخفي توسط میخ به هم متصل 

می شوند.

شکل5ـ کف سازی با نوار چوبی

شکل6ـ   برش قطعات چوبی با توجه به نوع اتصال

از  معموالً  کوچک  بلوك های  این  چوبی:  بلوک   3

سخت چوب ها ساخته شده و طوری طراحی می شوند 
که به صورت یک مجموعه چیده شوند. این بلوك ها با 
توجه به طرح، در ابعاد مختلف ساخته می شود. طول این 
چوب  ها 150 تا 300 میلی متر است و عرض آنها حداکثر 
90 میلی متر می باشد. برای ایجاد طرح های متنوع، عرض 
بلوك ها متناسب با طول آنها انتخاب می شود. ضخامت 

بلوك ها از 20 تا 30 میلی متر متغیر است که پس از 
پرداخت، ضخامت آنها حدود 5 تا 10 میلی متر نازك تر 
می شود. بلوك ها در طول لبه های خود با نوعي اتصال 
متصل  یکدیگر  به  )قلیف1(  عرضي  زبانة  و  فاق  شبیه 
بلوك های چوبي  انواع  از  یکي  نیز  پارکت ها  می شوند. 
هستندکه در پایان این بخش، توضیحات بیشتری در 

خصوص آنها ارائه می شود.

1- نوعي اتصال شبیه فاق و زبانه که به صورت سراسري در ضخامت چوب صورت مي گیرد.

زبانهکامفاققلیف

قبل از نصب تخته ها باید از صحیح بودن اتصال آنها با یکدیگر اطمینان حاصل شود تا درزهای کامالً محکمی 
ایجاد گردد.       

نکته
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ب( صفحات روکش دار
برخی از چوب ها به خصوص انواع زیبای آن کمیاب و گران 
هستند. از این چوب ها روکش )الیه های نازِك( تهیه شده 
و برای تولید انواع تخته های روکش دار استفاده می شود. 
یا  و ساده  نامرغوب  این منظور سطح چوب های  برای 

سطح تخته های مصنوعی مانند نئوپان1 و تخته فیبر را با 
روکشی )ورقه هایی( از چوب مرغوب و زیبا می پوشانند و 
در کارهای درودگری و مبل سازي و انواع سطوح داخلی 
از آن استفاده می کنند. ضخامت این دسته از روکش ها 

معموالً 0/6 میلی متر است.

شکل7و8ـ   نمونه هایی ازکف سازی با بلوک های چوبی

شکل9و 10ـ انواع کف سازی باصفحات روکش دار

مادۀ  یک  توسط  که  مناسب  لیگنوسلولزي  مواد  سایر  و  چوب  خرده های  از  که  است  صفحه اي   ،)Particle board( چوب  خرده  تخته   -1
اتصال دهنده و سخت کننده و مواد افزودني و غیره تحت تأثیر حرارت و فشار ساخته شده باشد.

در ساختمان های خاص مانند استودیوها یا فضاهایی که امکان اتصال کوتاه به زمین وجود دارد، ازکف سازی با 
تخته چوبی و بلوك چوبی استفاده می شود.

نکته
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پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

ج( تختۀ چندالیه
از قرار دادن تعدادی الیه های بریده شده از چوب به صورتی که جهت الیاف در الیه های مجاور، عمود برهم باشد و از 
پرس کردن الیه ها به همراه چسب مناسب به دست می آید. تعداد الیه ها فرد بوده و الیه های رویی از چوب مرغوب و 

خوش نقش انتخاب می شود. با اینکه این ترکیب نماي زیباي چوب را دارد اما معایب آن کمتر از چوب است.

1 -Medium density fiber board (MDF)     تخته فیبر با جرم مخصوص متوسط
2 -High density fiber board (HDF)                  تخته فیبر با جرم مخصوص باال

کف پوش لمینت
لمینت در لغت به معنی الیه الیه است و چون این نوع 
کف پوش از الیه های مختلف تهیه شده به آن لمینت 

می گویند.
صفحات  دسته  در  که  است  محصوالتی  از  لمینت 
کف پوش های  برای  آن  از  و  می گیرد  قرار  روکش دار 
با  قیاس  در  محصول  این  می شود.  استفاده  داخلی 
زیبایی،  دلیل  به  سرامیکي  و  سنگي  پوش های  کف 
مقاومت های مکانیکی و ویژگی هایی همچون مقاومت 

در برابر هدایت گرما، هدایت صوتی و هدایت الکتریکی 
استفاده  آن  از  داخلی  معماری  و  در ساختمان سازی 
می شود. همچنین در مقایسه با کف پوش های چوب 
طبیعي )پارکت( ارزان تر بوده و زمان نصب کوتاه تري 
از قطعاتي تشکیل شده که هر  لمینت  دارد.کفپوش 
کدام به طور معمول دارای عرض 20 سانتی متر، طول 
120 سانتی متر و ضخامت 8 و 12 میلی متر می باشد.

شکل11ـ  نمونه هایی ازکف سازی با بلوک های چوبی

در صنعت، براي پیشگیري از مصرف بیش از حد چوب خام، از ضایعات آن براي تولید صفحات فشردۀ چوبي )مانند 
ام. دی. اف1 و اچ. دی. اف2( استفاده مي شود. 

نکته

چرا در تخته های چند الیه تعداد الیه ها فرد است؟فکر کنید
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1 الیة رویه به صورت پوشش محافظ

2 روکش کف پوش مالمینه که شکل و نمای کف پوش 

را تعیین می کند و در اشکال، رنگ ها و طرح های مختلف 
با دامنة وسیعی از طراحی ها از جمله طرح چوب های 
مختلف، کاشی، سنگ و طرح های گرافیکی و ... تولید 

می شود.
3 الیة مغزی که در واقع استخوان بندی کف پوش را 

تشکیل می دهد و تأمین کنندۀ مقاومت های مکانیکی 

کف پوش و زیرسازی الیة تزیینی است. امروزه تخته های 
MDF و عمدتاً HDF برای تهیة مغزی لمینت استفاده 
از  است  ممکن  مواردی  در  مغزی،  الیة  در  مي شوند. 

موادی مانند PVC نیز استفاده  شود.
4 الیة مالمینه؛ این روکش تزیینی با چسب مالمینه1 

به آن  آغشته شده و روی مغزی چسبانده می شود و 
HPL گفته می شود.

الیه های تشکیل دهندۀ کف پوش لمینت

الیۀ رویه1
روکش چوب مالمینه )روکش چوب با سطح باال(2
3)El الیۀ اچ  دی  اف )اچ دی اف با استاندارد
الیۀ فیبر مالمینه )الیه زیرین ضدآب(4

HDF

فیبر چوبی با دانسیتۀ باال

الیه
طرح دار

پوشش محافظ

الیۀ فیبر مالمینه

1- چسب مالمین فرمالدئید

مراحل اجرای کف پوش لمینت

رولوۀ کف فضا

آماده سازی بستر کف سازی

کنترل کارها و تحویل کار

نصب و اجرای لمینت کف و قرنیز

پرداخت نهایی کف لمینت

3

1

2

4

در بعضی کف پوش های لمینت یک الیة فویل اکسید آلومینیوم در هنگام پرس و روکش کردن روی تخته و روی 
روکش تزیینی گذاشته می شود که باعث می شود نسبت به سایش و خش مقاوم تر شود. 

نکته

شکل12ـ  انواع کف سازی باصفحات روکش دار

1

2

3

4

5
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پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

1- اندازه گیری )رولوه( کف فضا
پیش از اقدام به اجرای پوشش کف با لمینت، الزم است کف مورد نظر به دقت اندازه گیری شده و با نقشه ها 
و الگوی کف سازی )در صورت وجود( تطبیق داده شود. توجه به ابعاد و اندازه های فضا باعث اجرای دقیق و 

زیبایی الگو و جلوگیری از هدر رفتن لمینت ها می شود. 

مثال 
ابعادکف یک فضا طبق شکل زیر رولوه شده است. برای اجرای لمینت ابتدا مساحت قسمت هایی که قصد 
داریدکف پوش کنید به روش زیر اندازه گیری نمایید و سپس همة مساحت ها را باهم جمع کنید تا رقم 

نهایی به دست آید.

مساحت به دست آمده برای فوم صداگیر نیز در نظر گرفته می شود. سپس محیط دور کار را برای نصب 
قرنیز به شکل زیر محاسبه نمایید.

جمع کل :      متر 29=4+1+2+6+3+6+1/5+2+2/5+1

1 متر2 متر

4 متر 2 متر

6 متر

6 متر

1 متر

1/5 متر
2/5 متر

عددهای دور را با هم جمع کنید
3 متر

مقدار لمینت درنظر گرفته شده باید حدود ده درصد از سطح اندازه گیری شده بیشتر باشد.
نکته

شکل13

شکل14

1 متر2 متر6 متر

4 متر

3 متر

1 متر

6×3=18
1/5 مترمتر 1/5

2×1/5=3

4×1=4
جمع کل:    متر مربع 25=4+3+18

2 متر

6 متر
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محاسبة سطح فضا براساس شکل هندسی آن صورت می گیرد. در صورت نیاز برای کنترل راستای اضالع 
از روش مثلث بندی نیز استفاده می شود. سطح، 

با استفاده از روش مثلث بندی مساحت شکل داده 
شدۀ رو به رو را حساب کنید.

فعالیت 

2- آماده سازی بستر کف سازی
با توجه به اینکه وضعیت بستری که کف سازی روی 
تأثیر  کف سازی  نهایی  کیفیت  در  می شود  اجرا  آن 
تمیز  آلودگی  گونه  هر  از  باید  بستر  پس  می گذارد، 

صورت  در  و  باشد  هموار  کاماًل  آن  سطح  و  گردد 
از  مناسب  مصالح  با  آن  باید سطح  بستر،  ناهمواری 
و  گردد  مسطح  لیسه اي  سیمان  ماسه  مالت  جمله 

شود. دست  یک  حفره ها  و  ناهمواری ها 

شکل16ـ مراحل اجرای بستر زیرسازی از چپ به راست و از باال به پایین
1- هموار کردن سطح 2- پوشاندن شکاف ها 3- ریختن سیمان لیسه ای 4- غلطک زدن وتسطیح

در صورتی که دیوارها از قبل قرنیز داشته باشند، ابتدا باید قرنیزها جمع آوری گردد، سپس ابعاد اتاق اندازه گیری 
شود.

نکته

A B

C
D

3

5

شکل15

1 2
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پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

 حداکثر اختالف سطح تراز قابل چشم پوشی بین دو سطح مجاور 2 میلی متر است. پس در صورتی که کف 
ناهموار بوده و دارای اختالف سطح زیادی باشد ابتدا باید آن را اصالح نمود.

 کف پوش لمینت بر روی کف های بتن سبک یا سرامیک و ساختمان های دارای گرمایش از کف )در صورتی که 
حداکثر دمای کف از 85 درجه سانتی گراد تجاوز نکند( قابل اجراست، اما در این موارد نیازمند استفاده از عایق 
رطوبت می باشد، چرا که بتن یک ماده نفوذپذیر و متخلخل است و آب می تواند در قالب بخار همانند رطوبت 

نسبی از آن انتقال یابد.

 بعد از تسطیح و خشک شدن سطح مورد نظر باید 
آن را از هر گونه آلودگی و چربی پاك کرده و همچنین 
مطمئن شوید دمای اتاق قبل از نصب و در حین نصب 

حداقل 18 درجه سانتی گراد باشد. 

 محلی که می خواهید کف پوش لمینت را در آن 
نصب نمایید به هیچ عنوان نباید مرطوب باشد، برای 
این موضوع می توانید یک مشمع  از  مطمئن شدن 
1/5× 1/5 متر را توسط چسب نواری پهن بر روی زمین 
بچسبانید، اگر تا یک روز کامل اثری از نم زدگی در زیر 

پالستیک مشاهده نشود می توانید کف پوش لمینت را در آن محیط نصب نمایید.

نکته

4 53

شکل17ـ تمیز کردن سطح
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3- پهن کردن فوم
فوم  از  دارای الیه ای  لمینت خریداری شده  زیرین  بستر کف سازی، در صورتی که سطح  آماده سازي  از  پس 
صداگیر1 )اسفنج( نباشد، الزم است کف فضاي مورد نظر با الیه ای از فوم با ضخامت حداقل 2 میلی متر پوشیده 
شود. البته الزم به ذکر است که نیازی به چسباندن الیة فوم بر روی سطح کف نمی باشد. هم پوشانی الیه ها 
ضروری بوده و باید حداقل لبه هاي آنها 20 میلی متر روی هم قرار داده شود. لبه ها را در امتداد دیوارها کمی باال 

می آوریم تا پس از نصب کامل کف پوش، اضافی آن به دقت بریده شود. 

1- این الیه که فوم سایلنت نیز گفته می شود، برای کاهش صدا در زیر کف پوش به کار می رود.

شکل18ـ لمینت به همراه الیه فوم در پشت آن

در صورتی که کف مورد نظر شما موکت باشد )فقط 
موکت های کبریتی که بر اثر مصرف زیاد تخت شده 
از  به فوم نداشته و  نیازی  برای نصب لمینت  باشد( 

همان موکت به جای فوم استفاده می شود. 
اجرای کف پوش لمینت بر روی موکت بسیار بهتر از 
اجرای آن بر روی فوم می باشد. برای اجرای لمینت 
بر روی موکت باید نصاب، موکت مورد نظر را رؤیت و 
نظر نهایی را اعالم کند که آیا نوع موکت برای اجرای 

لمینت مناسب است یا خیر؟

اگر در پشت الوار لمینت،الیة فوم باشد در این صورت نیاز به استفاده از الیه فوم جداگانه نمی باشد.
نکته

اجرای کف پوش لمینت بر روی کف های چوبی نیاز به فوم صداگیر نخواهد داشت.
نکته

شکل19
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شکل20 تا 23ـ   مراحل اجرای فوم روی کف )فاصلۀ بین فوم ها با چسب کاغذی پوشیده شود(

شکل24ـ پوشش کامل کف با فوم صدا گیر

به نظر شما چرا اجرای کف پوش بر روی موکت بهتر است؟فکر کنید

5 سانتی متر الیه فوم زیر کف پوش
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ابزار و مواد مورد نیاز نصب کف پوش لمینت

تصویرمشخصاتنام ابزار و موادردیف

از نوع برقیاره فارسی بر1

500 وات برقیاره عمود بر2

5 متریمتر فلزی3

برقیمیخ زن4

100 سانتی متریخط کش فلزی5

گونیا6
90 درجه به طول 300 

میلیمتر

دستیاره7

الستیکیچکش8

سیلیکونیچسب9
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تصویرمشخصاتنام ابزار و موادردیف

موکت برکاتر10

فلزیچکش11

قطعات لمینت12
طول 120 سانتی مترـ عرض 
20 سانتی متر و ضخامت 8 و 

12 میلی متر

قرنیز 9 سانتی متر شیاردارانواع قرنیز13

شکل25ـ ابزارهای مختلف مورد استفاده در نصب کف پوش لمینت

چکش ضربه زن

چسب

کاتر

متر
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اجرا و نصب کف پوش
در صفحات قبل نکات کلی در خصوص نصب کف پوش لمینت توضیح داده شده، در ادامه به تفضیل این مراحل 

آورده شده است. 
استقرار قطعات لمینت قبل از نصب

بهتر است قبل از شروع به نصب کف پوش لمینت، به دستورالعمل کارخانه مراجعه و روش نصب آن را مطالعه کنید،
زیرا روش نصب این کف پوش ها به شکل زبانه و شیار قطعات تولید شده بستگی دارد. اما به طور معمول برای نصب 

لمینت به نکاتي باید توجه داشت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. 

شکل28 و 29ـ نحوه قرار دادن درست جعبه های لمینت

شرایط محیطی مانند تغییرات دما و رطوبت می تواند تأثیرات زیادی بر روی قطعات لمینت داشته باشد از این رو 
پیشنهاد می شود حدود 48 ساعت قبل از اجرای کفپوش لمینت، بدون باز کردن جعبه ها آنها را در محل مورد 

نظر تخلیه نمایید. جعبه ها را با فاصله کنار یکدیگر قرار دهید. 

توجه

شکل28 تا 31ـ مراحل باز کردن جعبه های لمینت
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مراحل نصب و اجرا
1 کف پوش های لمینت از قطعات خاصی ساخته می شود که در اطراف هر کدام زبانه و شیارهای ویژه ای 

وجود دارد که می توان توسط آنها این قطعات را درکنار هم قرار داد و قفل نمود.

2 قبل از شروع نصب قطعات لمینت باید، برش های مورد نیاز در آنها انجام شده باشد. از آنجایی که قطعات 

لمینت به صورت یک در میان کامل و نیمه هستند، باید به مقدار مورد نیاز از وسط، برش عرضی داده شوند.

3 در اجرای کف پوش لمینت سعی کنید، لمینت های 

نصب شده حدود هشت تا دوازده میلی متر با دیوارهای 
کناری فاصله داشته باشد که این کار را می توانید با قرار 
دادن قطعات فاصله نگه دار1 در دورتادور دیوارها انجام 
دهید تا با اجرای ردیف اول بتوانید به راحتی سایر قطعات 

را با ضربه در محل مناسب نصب کنید.
4 برای تسلط بیشتر، کارنصب را از سمت چپ اتاق 

قرار  دهید.  کف  روی  بر  را  اول  قطعة  کرده،  شروع 
برای نصب قطعة بعدی ابتدا آن را با زاویه 45 درجه 
نسبت به قطعه نگه داشته،پس از میزان نمودن زبانه 
و شیار و همچنین محل استقرار قطعه، با کمی فشار 

قطعات را در داخل یکدیگر قرار داده و با پایین کشیدن قطعه، آن را در قطعه قبلی قفل نمایید. اطمینان 
حاصل کنید که قطعات نصب شده به طور کامل به هم چسبیده و هیچ شکافی در امتداد طول قطعه ها وجود 

نداشته باشد. 
با رسیدن به آخرین قطعه در ردیف اول، فاصلة قطعة قبلی از دیوار را اندازه گیری نموده و به اندازۀ طول زبانه )معموالً 
حدود 6 میلی متر( از آن کم کنید و قطعة کف پوش لمینت را برش دهید و سپس مانند قطعات قبلی به کمک ابزار 

نصب، آن را در محل مناسب خود قرار دهید. تا این مرحله، ردیف اول نصب شده است. 

1 - Spacers

شکل32شکل33

شکل34
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شکل35 و 36ـ نصب ردیف اول و دوم کف پوش لمینت بر روی موزاییک

شکل37 تا 42ـ نصب ردیف اول و دوم کفپوش لمینت بر روی فوم

شکل43ـ روش های قفل کردن قطعات لمینت به یکدیگر

روش 1: خیلی ساده قطعات لمینت را با چرخاندن و کلید کردن 
به هم نصب کنید. مزایای این روش سریع تر از روش های دیگر 
است که فقط می توان آن ها را با چکش و ضربه زن نصب کرد. 

در ضمن به پانل های کف پوش صدمه نمی زند.

روش 2: پانل ها را در مکان هایی که دسترسی به آن ها مشکل 
از  با استفاده  از دیگری  بعد  را یکی  است قرار داده و آن ها 
چکش یا ضربه زن یا اهرم در یکدیگر جا بزنید و این کار را تا 

آخرین قطعه ادامه دهید.

نگه داری صحیح چکش

12 میلی متر 12 میلی متر
1

3

2
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شکل44ـ  اتصال فاق و زبانۀ قطعات لمینت به یکدیگر

شکل 45 تا 47 ـ اشتباهات رایج در اجرای کف 
پوش لمینت

قفل در چهار طرف

قسمت  اندازۀ  آخر،  قطعة  دادن  قرار  با  صورتی که  در 
برای  باشد،  از 40 سانتی متر  بیش  برش  از  باقی مانده 
شروع ردیف بعدی از آن استفاده نمایید. در غیر این 
صورت برای اجرای ردیف بعدی همانند ردیف اول عمل 

کنید.

برای اتصال قطعات نباید از چسب، میخ، چکش فلزي و میلة کشش استفاده کرد.
نکته

شکل 48
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درسطوحی که شکستگی وجود دارد با برش قطعات لمینت به صورت طولی وعرضی می توان آنها را به شکل 
مورد نیاز که تمام فرورفتگی ها و بیرون زدگی ها را بپوشاند، درآورد.

برای نصب قطعة دوم از ردیف دوم، ابتدا آن را با زاویة 
45 درجه نسبت به قطعه اول قرار داده و در آن قفل 
نمایید سپس هر دو قطعه در ردیف دوم را کمی بلند 

کرده و در ردیف اول جا بزنید و این روند را تا انتهای 
مراحل نصب ادامه دهید.

براي  ماشین  این  از  فارسي بُر:  ارۀ  ماشین  کاربرد 
برش هاي عرضي با زاویه های میان 45- و 45+ استفاده 
مي شود. این ماشین در اندازه های مختلف در بازار عرضه 
مي شود و به ویژه براي قاب سازي و برش هاي فارسي 
)45 درجه( از آن استفاده مي شود وبه ارۀ ِگرد فارسي بُر 
معروف است. نوع دیگري از این ماشین به صورت کشویي 
بتواند  تا  مي دهد  کاربر  به  را  امکان  این  و  دارد  وجود 
قطعات پهن مانند صفحات فشردۀ چوبي را برش دهد. 
این ماشین در اجرای تزیینات چوبي بسیار کاربرد دارد.

12 میلی متر

شکل 49

شکل 51

شکل 50

شکل 52

شکل 53



21

پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

دسته: براي پایین آوردن تیغه و برش زدن قطعة  کار استفاده مي شود و 
با رها کردن دسته در اثر فشار یک فنر قوي، تیغه به طرف باال و جاي 
قبلي باز مي گردد. کلید قطع و وصل جریان برق نیز روي دسته قرار دارد 

و داراي دکمة ایمني است. 
تیغه: به دلیل استفادۀ روزافزون از صفحات فشردۀ چوبي و وجود مواد 
شیمیایي مانند چسب در داخل آنها، تیغه زود کند مي شود، به همین 
دلیل در حال حاضر بیشتر از اره هایي با تیغة الماسه استفاده مي شود که 
براي برش پروفیل ها و صفحات ام دي اف و اچ دي اف با روکش مالمینه 
مناسب تر است. برش هاي حاصل از این نوع تیغه بسیار تمیز و دقیق 

بوده و خود تیغه نیز دیرتر کند مي شود.
حفاظ تیغه: داراي دو قسمت است، قسمت فلزي که پشت تیغه 
را پوشش داده و به صورت ثابت است و قسمتي که جلوي تیغه را 
با  است.  شفاف  و  گالس  پلکسي  جنس  از  قطعه  این  مي پوشاند. 
پایین آوردن تیغه، حفاظ به اندازه الزم حرکت کرده و از روي تیغه 
کنار مي رود و اجازه مي دهد که برش انجام شود و در عین حال از 

دست و چشمان کاربر نیز محافظت مي کند.
صفحۀ متحرک: این صفحه قابل تنظیم براي زوایاي مختلف است و با یک پیچ در محل خود ثابت مي شود.

کانال خروج خاک اره: براي خروج خاك اره، کانالي وجود دارد که آنها را به درون کیسه اي که در انتهاي آن 
قرار گرفته، هدایت مي کند. 

گونیا: قطعة کار به آن تکیه داده شده و برش زده مي شود. در بعضي مدل ها به جاي تیغه، گونیا با زاویه قرارمي گیرد.
گیرۀ نگه دارندۀ قطعه کار: قطعة کار را در جاي خود ثابت مي کند تا در هنگام برش، حرکت نکند.

درجۀ تنظیم تیغه: براي تنظیم تیغه در درجات مختلف استفاده مي شود.

شکل 57ـ  فارسی بر شکل 56ـ  برش عمودی

شکل 54

شکل 55

قسمت های مختلف ماشین ارة گرد فارسي بر
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برش کاري با ماشین ارۀ گرد فارسي بر
براي راه اندازي ماشین و برش کاري بهتر است به ترتیب 

زیر عمل شود:
1 براي اجرای یک برش دقیق باید قطعة کار کامالً به 

گونیاي ماشین بچسبد، بنابراین باید حداقل یک طرف آن 
صاف و گونیا باشد. چنانچه قطعة چوب کامالً چهارتراش 

و گونیا شده باشد، بسیار بهتر است.
2 زاویة تیغه و در صورت نیاز صفحه نیز باید متناسب 

با کار تنظیم شود.
3 مقدار پایین آمدن تیغه باید به گونه اي تنظیم شود که 

قطعة کار به طور کامل برش بخورد اما تیغه به صفحة ماشین آسیب نرساند.

نکات ایمني در هنگام کار با ماشین ارۀ گرد فارسي بر
1- خروجي خاك اره باید به کیسه متصل باشد تا از پراکندگي غبار در هوا جلوگیري شود.

2- حفاظ تیغه باید کنترل شود که سالم بوده و لق نباشد.
3- قطعة کار باید با گیره به گونیا محکم شود تا از لرزش قطعه کار جلوگیري شود و همچنین کاربر بتواند 

دست خود را به دور از تیغه قرار دهد. 
4- کاربر باید دست خود را حداقل 10 سانتي متر دورتر از تیغه قرار دهد.

5- از بریدن قطعات کوچک که سطح اتکاي کمي دارند با ماشین اره فارسي بر باید خودداري شود.
6- قطعات کوچک بریده شده باید از کنار تیغه دور شوند تا در اثر برخورد با تیغه پرتاب نشوند.

نکات ایمنی

شکل 58 تا 64ـ   بخش های مختلف ماشین ارۀ گرد فارسی بُر از زوایای مختلف

شکل 65ـ   برش عمودی
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4 بعد از روشن کردن ماشین براي شروع برش کاري، 

دستة هدایت تیغه باید با دست گرفته شود و با حفظ 
فاصلة ایمني دست دیگر، تیغه اره با دسته پایین آورده 

شود و قطعة کار برش بخورد.
5 قطعة کار باید با گونیا و متر کنترل شود تا کاربر از 

دقت کار اطمینان حاصل کند.
6 در قطعاتي که داراي عرض زیادي هستند و نمي توان 

آنها را تنها با پایین آوردن تیغه در یک مرحله برش داد، 
باید از اره فارسي بر کشویي استفاده کرد. و در این موارد 

حرکت تیغه باید از طرف کاربر به طرف ماشین باشد.

پوشش سطح کف وسیع
اگر ابعاد سطوح که با لمینت پوشش می شود بیش از 8 ×12 مترمربع باشد، باید از درز انبساط استفاده 

شود که محل درز با قطعة تی )T( شکل پوشیده می شود.

شکل 71ـ  اجرای لمینت کف در شرایطی که رادیاتور 
با کف فضا اتصال ندارد.

شکل 66

شکل های 67 تا 70ـ  نحوۀ نصب کف پوش لمینت در مجاورت لولۀ تأسیسات

12 متر

8 متر

12 میلی متر
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برش قطعات قرنیز و نصب آنها
برای تکمیل پوشش کف فضایی که با لمینت پوشیده 
می شود، باید در کنار دیوار قرنیزهای چوبی یا پلیمري 
تا 10  ارتفاع 7  دارای  قرنیزها  این  که  داده شود  قرار 
سانتی متر هستند و قرنیزها با پیچ یا میخ بدون سر به 

دیوار متصل مي شوند. قرنیز باید با پیچ به نحوی به دیوار 
متصل شود که پیچ قدری داخل قرنیز قرار گیرد. در 
محل تقاطع و گوشه ها، اتصال قرنیزها با یکدیگر به صورت 

فارسی بر )45 درجه( برش داده مي شود.

توجه داشته باشید که قرنیز ها نباید تاب داشته باشند و قطعات قرنیزها حتی المقدور باید بلند باشد. محل سوراخ ها در 
قرنیزها، باید با ماستیک کامالً پر شده و صیقلی گردد. رنگ چوب قرنیزها باید کامالً یکنواخت باشد. 

ابزارهای مورد استفاده در لبۀ در ها و ورودی ها
معموالً در نصب کف پوش های لمینت و پارکت با محل هایی مانند لبة چارچوب درها و ورودی راهرو، لبة پله ها 
و... مواجه می شوید، که در این مناطق باید قطعه ای مناسب قرار دهید تا لبه ها را بپوشانید. بنابراین در این 

نواحی نیازمند توجه و دقت کافی برای رسیدن به کیفیت باالتر در نصب می باشید.

شکل 76ـ  اتصال قرنیز درکنج به صورت فارسی شکل 75ـ  اتصال قرنیز کنار پله ها

شکل 74ـ  چند نمونه قرنیز

شکل 73شکل 72
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شکل 81 ـ چند نمونه از قرنیز هایی که درمحل اتصال کف پوش لمینت به سطوح مجاور به کار می رود.

شکل 77 و 78 ـ پروفیل اسکوتیا و استفاده از آن برای اتصال کف پوش لمینت به قرنیز سنگی دیوار

شکل 79 و 80ـ استفاده از دستگاه میخ زن برای اتصال ابزار اسکوتیا به کف پوش لمینت

16 میلی متر

70 میلی متر

16 میلی متر

16 میلی متر

8 میلی متر 16 میلی متر

83 میلی متر

90 میلی متر
16 میلی متر

60 میلی متر

90 میلی متر

قرنیز 9 سانتی متری90 میلی متر قرنیز 7 سانتی متری

قرنیز 9 سانتی متری شیاردارقرنیز 6 سانتی متری

قرنیز 8 میلی متریقرنیز کرکره ای
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قرنیز ها در محل اتصال به آستانة درها با شکلی متفاوت نصب می گردند. 
پروفیل آستانه مي تواند به عنوان راه حلي بین دو کف پوش فضاهای مجاور در نظر گرفته شود.

این پروفیل مي تواند زیر چارچوب در قرار گیرد و به کمک یک ریل پالستیکي مخصوص به راحتي نصب شود.

شکل 82 و 83 ـ پشت و روی پروفیل آستانه

پروفیل لبۀ پله: به منظور پخ کردن لبة تیز پله به کاربرده مي شود. این پروفیل ضد فرسایش است.

شکل 84ـ  پروفیل لبۀ پله

شکل 86ـ  پروفیل ُگردهشکل 85ـ  پروفیل میانه

پروفیل انتها: ساده ترین روش براي پوشاندن لبه های الوارهاي کف پوش مي باشد. همچنین این پروفیل براي 
پوشاندن درز موجود درکف پوش و درهاي ریلي و یا قرنیز موجود مناسب است.

انواع چسب مخصوص قرنیز یک راه حل مناسب براي کنارۀ قرنیزها، شبه قرنیزها، ربع دایره ها و پروفیل 
انتها مي باشد.

65 میلی متر

20 میلی متر

لبۀ پله
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ماستیک هم رنگ: وسیله اي براي پر کردن شیار باریک 
بین قرنیز و کف مي باشد که براي هر کف پوش لمینت 

یک ماستیک هم رنگ توصیه مي شود.
چارچوب)در  لبة  با  کف  طرح  کردن  یکسان  برای 
چارچوب های فلزی که قابل برش نیستند( از یک قطعة 
اضافة کار استفاده نموده و طرح لبه چارچوب را در آن 
به کمک ارۀ مویی و یا ابزار مناسب دیگری برش دهید. 

در صورتی که طرح با لبه انطباق کامل داشت آن را بر 
روی قطعه اصلی نصب کنید. برای پنهان نمودن شیار و 
زبانه های قفل نشدۀ آن نیز می توان از ابزارهای مناسب 
نظیر پروفیل میانه و گرده استفاده کرد. فاصلة قرار داده 
و  قرنیز  توسط  نیز  دیوار  و  لمینت  قطعات  بین  شده 

پروفیل های لبه پنهان می شوند.

شکل 88 ـ قرنیز در محل اتصال به دیوار و ستون شکل 87 ـ قرنیز در محل اتصال به باز شو

شکل 89 ـ تصویر محل اتصال کف پوش لمینت به کف آشپزخانه
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انواع قطعات قرنیز که در کنار دیوارها، ستون ها، اتصال به آستانة درها و اتصال کف با مصالح متفاوت کنار کف 
استفاده می شوند، چه نام  دارند؟ انواع آنها را در جدولی مشابه جدول زیر دسته بندی کنید.

محل کاربردنام قطعهشکل قطعه

تحقیق کنید

در ادامه تصاویری از مراحل مهم نصب کف پوش لمینت نشان داده شده است.

شکل 90  و 91 ـ  قفل کردن قطعات لمینت 
به یکدیگر

شکل 92 تا 94ـ  نصب لمینت در آستانۀ در

شکل 95 تا 99ـ  مراحل نصب و میخ زدن 
قرنیز و پوشش نهایی کف پوش
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پرداخت نهایي سطح لمینت

بعد از نصب لمینت باید کف را از براده های چوب که 
ناشی از برش لمینت ها و قرنیزهاست پاك کرد. در این 
شرایط توصیه می شود پنجره ها باز شود تا گرد و غبار 

از محیط بیرون رود. همان طورکه گفته  از کار،  ناشی 
شد، براي پر کردن فاصله میان قرنیز و کف از ماستیک 

هم رنگ استفاده مي شود.

گروه های دوتا سه نفره تشکیل دهید و سطحی به ابعاد سه متر در سه متر را با توجه به مراحل اجرا که توضیح 
داده شد کف پوش لمینت نمایید.

فعالیت 

مراقبت و نگه داری لمینت

هرگز لوازم سنگین، اسباب و اثاثیه های خانه به خصوص 
مبل ها را روی کف پوش های لمینت نکشید چون سطح 
لمینت خراش بر می دارد. در صورتی که صندلی ها و میز 
را به طور مستقیم روی کف پوش لمینت قرار می دهید 
بهتر است از محافظ پایه ها برای پیشگیری از خط افتادن 

و آسیب دیدن لمینت استفاده کنید.
گرد و غبار و سنگ ریزه دشمن طبیعی لمینت است 
زبر موجب خراشیدگی سطح  و همانند یک سمبادۀ 

می شود. کف پوش 
از  ورودی،  در  بیرون  در  مسئله،  این  با  مقابله  برای 
پادری های مناسب و در داخل راهروی ورودی، از قالیچه 
استفاده کنید تا از ورود و پخش این شن ریزه ها در داخل 
خانه جلوگیری شود و بهتر است در نقاط پرتردد از فرش 

استفاده کنید و کفش ها را بیرون درآورید.
کفش های پاشنه بلند و پنجة حیوانات خانگی نیز باعث 

خراش سطح لمینت می شوند.
لمینت ها مانند سرامیک و سنگ به راحتی تمیز می شوند 
و برای تمیز کردن آنها الزم نیست از واکس یا پولیش 
استفاده کنید، فقط یک تکة پارچة مرطوب کافي است. 
برای تمیز کردن لمینت ها از مواد شویندۀ خانگی استفاده 
نکنید. بهترین راه برای محافظت از کف های لمینت شده، 
کشیدن جاروبرقی یا جارو زدن عادی به صورت هفتگی و 

جلوگیری از جمع شدن کثیفی و گرد و غبار است. 

شکل 100

شکل 101

شکل 102
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برای شستن لمینت هرگز مانند وقتی که سرامیک کف 
را می شویید عمل نکنید چون آب دشمن لمینت بوده و 

موجب از بین رفتن آن می شود.
اگر لمینت ها خوب نصب نشده باشند بین آنها شکاف یا 
فضای خالی دیده می شود و در این صورت آب و رطوبت 
به بخش داخلی آنها نفوذ کرده و عمر مفید آنها کم 

می شود.
استفاده از پارچة خیس برای تمیز کردن پوشش های 
لمینت و ریختن آب بر روی این گونه پوشش ها مجاز 
نیست زیرا اگر آب به درزهای لمینت نفوذ نماید بعد از 
مدتی از محل نصب جدا می شود و فرم آن تغییر می کند. 
در فضاهایي که امکان ریختن آب وجود دارد )آشپزخانه( 
از لمینت های مخصوص که در برابر آب مقاوم هستند 

استفاده مي شود.
قبل از تی زدن یا جارو کردن، آشغال و گرد و غبار را 
تمیز کنید. تی را فقط در حد نم مرطوب کنید و آن را 
خیس نکنید. آب اضافی، لمینت را خراب می کند. قبل از 
استفاده از تی، آن را فشار داده و مطمئن شوید که آب از 
آن نمی چکد. در ضمن بعضی از جاروهای بخار شوی هم 
قابلیت شست وشوی لمینت را دارند. سعی کنید هر هفته 
لمینت ها و کف پوش های خانه را با مایعات شوینده و تی 
یا یک دستمال مرطوب خوب تمیز کنید. این کار مانع از 
چرك شدن لمینت ها شده و از خش افتادن روی لمینت 

پیشگیری می کند.
قراردادن مستقیم گلدان بر روی لمینت حتی اگر نشتی 

آب هم نداشته باشد سطح  لمینت را کدر می کند، از این رو، گلدان ها را باید بر روی قفسه ها و یا پایه هایی با ارتفاع 
مناسب از کف قرار دهید

شکل 103

شکل 104

شکل 105

شکل 106

23-38 C45-65 C

شکل 107



31

پودمان اولـ  اجرای کف پوش چوبی

شکل 108

پس از اجرای کف پوش لمینت تا 24 ساعت از گذاشتن وسایل خیلی سنگین بر روی سطح لمینت شده 
خودداری نمایید تا لمینت شکل اصلی خود را در محیط پیدا کند.

توجه

پارکت

پارکت جزء قطعات و بلوك های ساخته شده از چوب دسته بندي مي شود.
این کف پوش از باریکه های نازك چوب های سخت وخوش نقش مانند گردو، بلوط، افرا، ممرز، راش و زبان گنجشک 
)ون( ساخته می شود. از نظر کیفیت و مرغوبیت طبقه بندی می شود و در طرح های متفاوت مانند شطرنجی، جناغی و 

حصیری ازچوب خشک شده ساخته می شود. چوب پارکت باید در برابر ضربه و سایش مقاوم باشد.

ویژگی های انواع چوب مورد استفاده در پارکت
چوب بلوط: این نوع چوب سبب ایجاد فضای شاد، درخشان واصیل می شود. بلوط در انواع رنگ های طبیعی، سفید 

و تیره می باشد.
چوب راش و توس: این نوع چوب ها برای تمام فضاهای داخلی مناسب بوده وگرما و صمیمیت را به همراه می آورد.

چوب کاج و افرا: این چوب ها در عین سادگی، زیبا هستند و دارای طرحی از خطوط بی نظیرند.
چوب گیالس، گالبی وگردو: این سه چوب دارای گرمای طبیعی و زیبایی و عمق هستند.

ضخامت تکه های چوب پارکت معموالً 6 تا 18 میلی متر، طول آنها 75 تا 450 میلی متر وعرض آنها 20 تا 56 میلی متر 
است و در کارخانه بریده وآماده می شود.
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شکل 109 و 110 ـ پارکت با طرح های مختلف

قطعات پارکت قبل از مصرف در کارخانه به صورت صفحاتی که از مستطیل های مختلف در ابعاد 12×2/5 سانتی متر 
و به ضخامت هشت میلی متر بریده می شوند و بر روی صفحات کاغذی و یا روی توری نخی از رو چسبانده می شوند.

مراحل اجرای پارکت
الف( رولوۀ سطح: رولوۀ سطح مورد نظر برای اجرای پارکت، مانند اندازه گیری برای اجرای لمینت است.

ب( آماده سازی بستر کف سازی: قبل از نصب پارکت باید سطح زیر آن کاماًل تراز و صاف باشد، به منظور 
جلوگیری از نفوذ رطوبت باید سطح زیر فرش را عایق بندی نموده و سپس روی آن را با بتن با عیار دویست 
کیلوگرم سیمان در مترمکعب و یک الیه اندود ماسه و سیمان 1:3 یا 1:4 پوشش داد و سطحی صاف و صیقلی 
به وجود آورد. در طبقاتی که به وسیله موزاییک یا آجر سیمانی ایجاد شده اند الزم است سطح کف به طور کامل 
ساییده و پرداخت شود. این زیرسازی باید کاماًل خشک شده و کمترین اثر رطوبت و نم که مانع چسبیدن 

پارکت به سطح زیرین می گردد، در آن دیده نشود.

خاک کوبیده 85 تا 90 
درصد کوبیدگی

چسب مخصوص
کفپوش پالستیک موکت، 

پارکت یا مشابه آجر سیمانی
مالت ماسه و سیمان 
مطابق مشخصات فنی

بتن به عیار 200 کیلوگرم 
سیمان در مترمکعب

دو قشر قیر یک 
الیه گونی

بتن به عیار 200 کیلوگرم 
سیمان در مترمکعب 
تسطیح شده جهت 

گستردن عایق

خشکه چینی مطابق 
مشخصات فنی

8
5

5
تر

ی م
انت

 س
25

ل 
داق

ح
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ج( روغن مالی و چسب زدن بستر کف سازی: روی بستر صاف خشک شده باید با روغن الیف روغن مالی شود. 
پس از آن باید سطح با دو قشر ماستیک مخصوص یکنواخت شده و سپس سطح کف با چسب های مخصوص 

نصب پارکت آغشته شود.

ماستیک با کاردك شیاردار مخصوص روی کف گسترده می شود.
نکته

چسب  سطح  روی  پارکت  صفحات  پارکت:  نصب  د( 
خورده قرارمی گیرند و پس از نصب، کاغذ روی پارکت را 

نم دار می کنند تا کاغذها از سطح چوب پاك شود.
برداشتن  و  پارکت  از نصب صفحات  درصورتي که پس 
صفحات کاغذ، تعدادي از قطعات چوبي معیوب باشند باید 

برداشته شده و جاي آنها قطعات جدید جایگزین شود.
ه( نصب قرنیز: سطحي که با پارکت فرش مي شود باید 

ارتفاع  قرنیزهاي چوبي متصل شود.  به  در کنار دیوار 
قرنیز چوبي معموالً بین 7 تا 10 سانتي متر است و روش 
نصب قرنیز مانند همان مواردی است که در کف سازي با 

لمینت توضیح داده شد.
توجه داشته باشید چنانچه قرنیزها رنگ نمي شود، باید 

هم رنگ و از جنس چوب پارکت باشد.

شکل 112 تا 114ـ  اتصال پارکت کف به دیوار توسط قرنیز

و( پرداخت نهایي: سطوح فرش شده با پارکت را باید با سنبادۀ بشقابي و لرزشي، پرداخت کرده و با قشري از سیلر 
بپوشانید تا منافذ چوب پوشیده شود و با جال دهنده1، روي آن را رنگ آمیزي کنید. انواع رزین های پلي یورتان، فنلي و 

اپوکسي یا الك نیم پلی استر، جال دهنده های مناسبي براي پوشش سطح پارکت هستند.
ز( مراقبت و نگه داری: فرش های چوبي )پارکت( در طول بهره برداري نیاز به مراقبت و نگه داري داشته و باید سالي 
یک بار واکس زده شود. استفاده از پارچة خیس براي تمیز کردن پارکت و ریختن آب روي آنها مجاز نیست زیرا اگر 
آب به درزهاي کف پوش چوبي نفوذ کند کف پوش بعد از مدتي از محل نصب جدا شده و باعث کنده شدن تدریجي 

بقیة قطعات مي شود.

برای تمیز کردن پارکت از مواد شیمیایی استفاده نکنید و دستمال یا تی مرطوب برای پاك کردن سطح پارکت 
کافي است. برای پا ك کردن لکه از روی پارکت باید در عرض پانزده دقیقه لکه را با آب پاك کنید.

برای اینکه پایه های مبلمان به سطح پارکت صدمه نزند باید از محافظ های پایة مبلمان استفاده شود.
برای جابه جایی مبل ها بر روی پارکت نباید آنها را روی سطح بکشید بلکه ابتدا مبلمان را بلند کرده، سپس آن 

را جابه جا کنید.

توجه

Varnish ـ 1
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ارزشیابی شایستگی اجرای کف پوش چوبی

شرح کار:  
آماده کردن بستر اجرا، برش قطعات طبق طرح و نقشه های اجرایی با حداقل ضایعات، نصب فوم روی سطح کف، نصب قطعات 

لمینت و کنترل تراز بودن قطعات و اتصاالت آنها، نصب قطعات الحاقی )نبشی، ...(، پرداخت و تمیز کردن سطح نهایی

استاندارد عملکرد: 
اجرای کف پوش چوبی )لمینت( طبق نقشه های فاز 1 و 2 و جزئیات نقشه های shop drawing، نشریه 55 و 92 سازمان 

برنامه و بودجه و مبحث 5 مقررات ملی ساختمان و استانداردهای مؤسسه استاندارد ایران
شاخص ها:

دروندادی: رعایت ایمنی در برش قطعات، انتخاب صحیح و به کارگیری درست ابزار، مدیریت منابع و مصالح
فرایندی: انجام مراحل با ترتیب صحیح، اجرای بسترسازی، برش قطعات، تراز کردن کف، اتصال قطعات به یکدیگر و پرداخت نهایی

محصول: اجرای یک کف به مساحت 5 متر مربع با تراز دقیق )اجرا مطابق کارخانة تولیدکنندۀ لمینت(

شرایط انجام کار :
شرایط مکان: کارگاه تزیینات چوبی و پارچه ای

زمان: 8 ساعت کاری
ابزار و تجهیزات:

سیمان، ماسه، پوکه معدنی، آب، فرغون، بیل، ماله، کمچه، سیمان )در صورت لزوم و برای تسطیح کف(، تراز، فوم زیرسازی، 
چسب،  قطعات لمینت، قطعات نبشی و اتصاالت، چکش الستیکی، فاصله نگه دار، اره فارسی بر، اره عمودبر، متر فلزی، 

دستگاه میخ کوب، خط کش فلزی، اره دستی، کاتر، ابزار عالمت زنی

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولی از 3 مرحله کارردیف

2آماده سازی کارگاه و رولوۀ کف فضا1

2آماده سازی بستر کف سازی )اجرای فوم(2

2برش قطعات و نصب آنها، )قطعات لمینت، نبشی ها و اتصاالت(3

2کنترل و پرداخت نهایی کف4

شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
مدیریت مواد و تجهیزات، مدیریت کیفیت، مسئولیت پذیری، مدیریت زمان 

2و رعایت ایمنی

*میانگین نمرات

   * حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، 2 می باشد.




