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 دستورالعمل اجرای اندودهای ) پالستر( پایه سیمانی پرین

 بازرسی قبل از شروع بکار

 قبل از هرچیز، کلیه ابعاد کنترل گردد. 

 زوایا و گونیا بودن دیوارها کنترل گردد. 

 دیوار کنترل گردد بودن شاقول. 

  دیوار و تخریب با قلم و چکش شیارزنی تاسیسات باید با شیارزن دستی یا برقی استاندارد انجام شود. )برش

 ممنوع است.(

 اتمام نصب کلیه تاسیسات برقی و مکانیکی کنترل گردد. 

 ترمیم و نصب مش فایبر گالس بر روی شیارهای محل تاسیسات برقی و مکانیکی کنترل گردد. 

  گردد.نصب مش فایبر گالس در گوشه ها و محل تالقی دیوار به ستون و سقف و اطراف بازشوها کنترل 

 شستشو شودبا آب  سطح و سطوح کامال تمیز شوند.شده داشته و غبار و مصالح آزاد بر گرد. 

  انجام گردد. یمعمارنقشه های بر مبنای  داندود بایطرح 

  در  داندودکاری بای ،. در صورت نیاز به الیه های ضخیمترباشدمیلیمتر  01بیشتر از  بایدآستری ن اندودضخامت

 روز عمل آوری شود. . الیه اول برای مدت یکدشودو الیه انجام 

 شده و کامال تمیز گردد.( خراشیده )سمضر ،سطح الیه اول جهت اتصال بهتر ،قبل از انجام الیه دوم 

 ماده سازی محل اندودکاری و مواد مصرفیآ

یت داده کمتر اهمپیش نیازهای اندودکاری که به آن با تمیز کردن ابزار آالت آغاز کنید. یکی از مهمترین کار را  -0

سطل، ماله،  بایدمواد اندودکاری ، اختالط می باشد. قبل از پیش از شروع کار می شود تمیز کردن ابزار آالت 

 شمشه و هر ابزار دیگری که ممکن است از آن استفاده شود کامال تمیز گردند.

  کنید.  پائین با جاروب تمیزبه دیوار را از باال 

  تعمیر گردد. بایدقبل از اندود شود  در دیوار مشاهده میکه هر گونه ترک و یا عیبی 

  بررسی کنید. اگر با کشیدن دست بر روی سطح دیوار دست آغشته آن روی  را با کشیدن دست بردیوار سطح

 .شودمجددا با آب تمیز سطح  بایدبه غبار گردد 
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 گرد و غبار، چربی و یا هر گونه مواد آزاد تمیز گیسطح را از هرگونه آالیند باید ،همیشه قبل از اندودکاری ،

کنند. همچنین دیواری که کامال خشک  کنید. آالینده ها از چسبیدن اندود به سطح زیرین جلوگیری می

 سبب گرفتن آب از اندود قبل از چسبیدن به الیه می شود.است 

ل را به میزان مناسب از آب تمیز پرکنید. پاکت اندود را باز کرده و به اندود را در سطل مناسبی مخلوط کنید. سط -2

 آب اضافه کنید. با استفاده از همزن برقی مخلوط را هم بزنید.

  عمل اختالط مواد خشک در ، شودهمیشه  اندود را به آب اضافه کنید و نه بر عکس. اگر آب به اندود اضافه

 را هم بزنید.مخلوط  ،تدریجی اندود به آب کردنبا اضافه  ذا سختی صورت می پذیرد. له انتهای سطل ب

کامال مالیم  یرسیدن به خمیرمنظور از غلظت مناسب ادامه دهید. مناسب لظت تا رسیدن به غمخلوط کردن را  -3

کنید  هر از چند گاهی اندودهای چسبیده به سطل را با بقیه مخلوط کنید. تا زمانیکه اندود را استفاده می. ستا

 دقیقه مکث کنید. 01 مانند خمیر دندان مالیم باشد. بایدمخلوط 

  فرو ببرید، اگرچوب به حالت مخلوط یک قطعه چوب را داخل سطل غلظت کافیست ه گیری زاندابرای

 خودش ایستاد مخلوط شما مناسب است.

 

 )آستری، زبره(اول اجرای الیه 

ک سطح کوچدر یک اندود تراز کردن . سطح کار را افزایش دهید و به مرورکرده شروع  مقدار کماز اندود کاری را  -0

 است.سطح بزرگ به مراتب ساده تر از یک 

. در باالترین نقطه ماله را به ادامه دهیدصورت قوسی شروع کرده و به سمت باال ه بو ن ییپاگوشه اندودکاری را از  -2

به پائین بکشید. همین روش کرده و کوس سانتیمتر به یک سمت لغزش داده و حرکت دست را مع 8 – 5انداز 

 کنید.سطوح کوچک تکرار در برای صاف کردن اندود 

 کمی غلیظتر شود.مخلوط تا نموده صبر مدت چند دقیقه ه بلغزد،  پائین میسمت دود به نااگر  -3

در جهت های  پس از اینکه اندود کامال بر روی دیوار قرار گرفت سطح آنرا صاف کنید. ماله را کامال تمیز کنید و -4

 مختلف بر روی اندود بکشید. هر بار که ماله کشیده میشود باید سطح را صیقلی تر کند.
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  صاف کردن و واکنش ماله را آسانتر عمل درصورت نیاز، آب را با استفاده از آبپاش برروی سطح بپاشید. این

آب  زاندن سطح اکرنگ ممی کنید بهتر است جهت ی دقت شود اگر از پالسترهای رنگی استفاده کند. می

 )یک بچ( پاشی خودداری شود و مقدار مورد نیاز یک محدوده با هم ساخته شود.

رای اجرای الیه الزمست برا خراش دهید. اجرا شده درصورتیکه الیه دیگری الزم است سطح بعد از اجرای اندود  -5

 الیه دوم ایجاد گردد.تا اتصال مناسبی برای شود  هداصورت عمودی خراش ده الیه اول ب ،دوم

 

 

 الیه نهایی

میلیمتر ضخامت  2تا  0تواند  دارد می الیه دوم و یا الیه نهایی را اجرا کنید. آخرین الیه که الیه پرداخت نام -0

دقت شود که هیچگونه  یدگردد. در اجرای این الیه با داشته باشد. این الیه دقیقا همانند الیه زیرین اجرا می

 دیده نشود.  ییا خط و ناهمواری و یا درز

روز برای سخت  5تا  2اجازه دهید که الیه نهایی کامال سخت گردد. با توجه به شرایط مختلف ممکن است بین  -2

 شدن زمان ببرد. طی زمانی که اندود در حال سخت شدن است از ماله کشیدن مجدد آن خودداری کنید.

  بسته می باشدب و هوایی وابه ترکیبات اندود و شرایط آزمان سخت شدن. 

  گرددکامال خشک اجازه دهید سطح قبل از نقاشی و یا کاغذ دیواری و یا هر نوع عملیات دکوراسیون. 
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 توصیه های اجرایی

 کاربا توجه به شرایط زیر بیرونی پوشش فضای  -0

 سطوح ناصاف

 استفاده از اندود آستری جهت هم تراز کردن سطح دیوار 

  ساده و یا رنگی( برای الیه دکوراتیو نهایی و مقاوم سازی در برابر شرایط جویاستفاده از اندود زبره خارجی( 

 سطوح تراز و صاف

  استفاده از یک یا دو الیه زبره با توجه به طرح معماری 

 پوشش فضای داخلی -2

 سطوح ناصاف

  نمودن دیوارتراز و شاقولی  استفاده از الیه آستری جهت 

  اماده سازی برای الیه پرداختمیلیمتر جهت  2تا  0ضخامت به داخلی استفاده از یک الیه زبره 

  میلیمتر جهت پرداخت سطح دیوار 0استفاده از یک الیه نهایی ) پرداخت( به ضخامت کمتر از 

 سطوح صاف

  میلیمتر جهت اماده سازی برای الیه پرداخت 2تا  0استفاده از یک الیه زبره به ضخامت 

  ( به ضخامت کمتر از استفاده از یک الیه نهایی )میلیمتر جهت پرداخت سطح دیوار 0پرداخت 

 

 :نکته

عنوان پوشش ه ب (Textureاستفاده از الیه زبره برای سطوح خارجی ساختمان با توجه به بافت و دانه بندی آن ) 

 نهایی قابل قبول است.

دانه بندی  م پرین توصیه می گردد.برای سطوح داخلی با توجه به بافت و نوع کاربری آن پالستر نرمه و یا ابریش

 میکرون می باشد. 011پالستر نرمه پرین معادل گچ پرداختی و پالستر ابریشم کمتر از 

  

 


