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 دستورالعمل های نصب و اجرای پروفیل های چوپکس 

 ( رعایت نکات فوق جهت ارائه گارانتی محصول ضروری است)

 

 چوب پالست یها لیپروف یو دپو ینگهدار -1

  متر یستانت  60رکه ه یشتوند احور یستح  صتان ندهدارید ار روی  چوب پالستت اا یها لیپروف نکته اول اینکه -1-1

قرار   نیزم یرو  میوقت چوب پالستتت را اه حورمستتت  چیندهدارنده قرار داشتتته ااشتتد )هپروفیل محصتتول   ریز

 .دیاپوشان تکارخانه خارج شده اس یاز استه اند کهیچوب پالست را در صورت لیپروف .(دینده

 یااشتد و ارا یوشت  ستحوم مپعنوان  ه ف ح مناستب کارارد ا  کیکه محصتوتت چوب پالستت  دیداشتته ااشت  توجه -2-1

 .ندرندا یاارگزار تیو قاال  ستندیمناسب ن یا مصارن سازه

 .قرار گرفته شوند دینور خورش میچوب پالست ها تا زمان نصب دور از تاا  مست  -3-1

 

 1 ری تصو

 

 

  .شوند یداشته ااشد ندهدار جریانخشک که هوا در آن  یمکان درپروفیلها   -4-1

محصتتول  یاستتته اند  ینستتات اه ااز نمودن پوشتت  ها اتیستتاعت قال از شتتروج انجام عمل48 می گردد  شتتنهادیپ -5-1

 حیمح یها خود را اا هوا  لیپروف نکهیا  لیهر مرحله از کار تزم استتتتت (اقدام گردد  اه د   ی)همان م دار که ارا

 کنند. گارساز

اا اجرا   یتداخل ایااشتتد و  دهیستت راه اتمام  یامورستتاختمان ریستتا  گردد که  میتنظ  یاه گونه ا نصتتب اتیشتتروج عمل -6-1

 .نداشته ااشد
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  یساز ریز-2

 مربوط به کف )دور استخر و تراس( یساز  ریز  -1-2

سمت کفشور یا ااغچه جهت  اهجهت دفع رحوات سححی    مناسب یایششده و اا    لی کامال صمانیکن مورد نظر توسح س 

 نصب قوحی زیرسازی آماده شود. 

 و نما( هیمربوط به نما )بدنه، کل  یساز ریز-2-2

 ی کش  یشاس ی ه پوشتانده شود و امادهاا مواد پرکنند مانیها کامال اا ست  هروایمنافذ د  اایستتیها   هیستاختمان   اا کل  ینما  یارا 

  ی کشت  یشتاست جهت اتصتال  ییدستتک ها  یستتیها استتفاده گردد   اا  متلایر ریستا ایدر نما قرار استت ستن     کهیگردد در صتورت

 . گردد  هیچوب پالست تعا

 

 

 یفلز یکش یشاس-3

ستاخته شتده استت   یصتورت شتاکه فلزه که ا  یستازریز یرو  اایستتیحتما  یهر گونه کارار یوب پالستت اراچ -1

 .شود صبن

 .ااشدیمتر م یلیم 2اا ضخامت  یساز ریو ز یکش یانجام شاس یمناسب ارا یفلز لیپروف -2

 .ااشدیمریمتغکاراری نوج  استه اه یفلز یااعاد قوح -3
  .گرددچوب پالست نصب  لیاه شکل عمود ار پروف  ستیاایم یفلز یشاس -4

اه زن   ساتتا ن دیپوش  ده ییآب وهوا حیزن  و اپوکسي اا توجه اه شرا  توسح ضد را  یفلز  یها یحتما قوح -5

 .م اوم شوند یو خوردگ یزدگ

 

 

 2 ری تصو
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 شاسی کشی زیرسازی  1-3

 قوحی زیرسازی میاایست در جهت عمود ار مسیر پروفیل های چوب پالست نصب گردند. -1

زیرستازی   استترااید ازهمان ستایز قوحی زیرستازی در هر یک مترعمود ار زیرستازی اصتلی جهت کالن کردن  -2

 .(1-3مود )مشااه تصویر  ناستفاده 

محل نصتتتب فاصتتتله  راستتتت  از استتتتر تاروپود کالن زیرستتتاز ااید اه کمک پایه هایی از همان قوحی زیرستتتاز -3

ستانتی متر ااشتد و ترجیحا زیرپایه های فلزی از منجیت )تستتیک   3تا  2گیرد.حداقل فاصتله قوحی زیرین تا کن 

ستانتی متر 10قوحی کشتی حداقل  ارتفاج استتر کار تا روی  .زیرستازی (جهت عدم پوستیدگی پایه ها استتفاده شتود

 2  ااشتد که اهتر استت از قوحی اا ضتخامت ستانتی مترمی  30هن ارای کن حداکثر  آآکس شتاستی کشتی ااشتد و 

 اده شود.میلی متر استف

 

 1-3 ریتصو 

میکنند حتما قوحی  ارخوردااید توجه داشتت در محل هایی که پروفیل های چوب پالستت در راستتای حو ی اا هم  -4

 .(2-3سانت ازهم اجرا شود)تصویر  2 زیر ساز اه صورت دوال اا فاصله

موافق اا شتیب محل نصتب گردند تا حرکت و تخلیه آب جهت رقیدها میاایستت اه شتکل عمود ار پروفیل اصتلی و د -5

 تر ااشد(.سانتی متر از استر کار اات 3)اگرچه اه صورت کلی زیرسازی ااید حداقل  آسان گردد در این قیدها

  40*4و ارای فضتاهای عمومی   30*30قوحی مناستب ارای شتاستی کفستازی در فضتاهای شتخصتی و خصتوصتی   -6

 .میااشد

 کشی پله و نیمکت مشااه شاسی سازی کفسازی می ااشد. شاسی -7

 

 

 3-2 ریتصو 
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   چوب پالست  لیتا  کییموزا  نصب

( ار  خورده  یمشتتر  هیستانت )استته اه ستل  ۷ااشتد که ازمونتاچچهارعدد د    یممتر یستانت  30*30مراع   لیتا  کییموزا

در هم جفت   عیآستان و ستر یلیدارند. و خ یحا ت نر و مادگ  یک یپالستت یها رهیشتود. ز یستاخته م  یک یپالستت رهیز یار رو

 ااشد. یونصاب ماهر نم یفلز یکش یاه شاس یازین درینصب آن د یارا شوند یم

از پودر چوب و  یایترک نکهیا لیاستتتتت که چوب پالستتتتت اه د  نیوجود دارد ا  لیتا کییکه در خصتتتتوز موزا ینکته ا 

 نیو آب ا استتتکه مدام در معرض آب  ردیمانند دور استتتخر قرار اد  یحیاگر در مح   شتتدن دارد  دهیل اه تاایاستتت ممریپل

اصتحالحا وارد شتود ور چوب پالستت فشتا  یها لیشتود اه پروف یازند ااعث م خیماند و اگر  یم  یک یپالستت رهیز یهارایشت 

زمان   نیتر عیااشد. در سر یم  یشداهینما  یغرفه ها  لیتا  کییاستفاده از موزا  یارا  شنهادیپ نیشود. اهترمی  دهیمحصول تاا

قاال استفاده  یدریشتود و دوااره در مکان د یشتود  و پس از اتمام کار جمع م ین محصتول نصتب میا نهیممکن و ادون هز

 ااشد.  یم

از  یریجلوگ  یتاا  آفتاب قرارندارند ارا  مستتت یمو کن آنها در معرض    هستتتند  مستت نکه  یکوچک  یدر تراس ها  نیهمچن

  ک ییتوان از موزا یو ... ( م حیچوب در مح هخرد یچوب پالستت و پراکندگ یار  شتاخه ها  ی) جوشتکار یکار  نیکث

 کفپو  استفاده کرد. یارا  نهیگز نیاه عنوان اهتر لیتا

 

 

 نما  یکش یشاس2-3

ستانتی متر)استته اه نوج پروفیل چوب پالستت(می ااشتد که جزئیات  50تا40رنما حداکث  یآهن ارا  یکشت  یاکس شتاست  -1

 ن اه صورت کلی مشااه زیرسازی کفپو  است. آنصب 

نما و کنج ها وجود ندارد اهتر   دار  هیزاو یهادر قستتتمت مختلن  لیار کردن اه دت  یکه امکان فارستتت   یدر مواقع -2

 .ها استفاده گرددقسمت کاور کردن آن  یمناسب ارا اشیاست از ن

  اهتر استت در ااتدا   ردیصتورت گدرید  اا هر متلایر   یایوترک ی یکه در نما چوب پالستت اصتورت تلف یحیشترا  در -3

اه آنها در هندام اجرا   یاینما اجرا شتتود تا آستت   یچوب پالستتت ار رو یها لیاجرا گردد و اعد از آن پروف  آن متلایر

 ایتزم کارفرما و   یمتفاوت   هماهند   متلایر  دو از ستتفادها  یوستخت  تیموقع اا توجه اه حستاست   نیوارد ندردد. در ا

 .ااشدیم یاو اا گروه نصب چوب پالست ا زام  ندهینما

 .ااشدیم 30*30ادنه نما و  یاجرا یمناسب ارا یقوح -4

 .ااشدینما م یکش یشاسمشااه چوب پالست  یها واافت ها جداره و  یق انواج فالور ااکسآتچ کلیه شاسی کشی ادنه -5

نیزمانند کن ااید ازدیوارفاصتتله داشتتته ااشتتد ومحل تالقی حو ی پروفیل های چوب پالستتت قوحی   شتتاستتی کشتتی نما -6

 سانتی متر نصب شود. 2کشی ااید دوال اا فاصله 

درز و میلی متر ۷تا  5ها     لیواصتتل پروففالستتت تزم استتت که ما این  در چوب پ  یحو   اناستتاح و ان ااض لیاه د   -7

 نکند.  دایتا اه مرور زمان چوب پالست ها رو اه اات قوس پ ردیفاصله قرار اد 
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 نصب چوب پالست -۴

 چوب پالست کف -1-۴ 

 .رندیقرارگ ئمنسات اه شاخه ها کامال اه شکل قا ستیاا یم ی زیرسازیدهایق -1

 .دیار  ده یآهن یرسازینصب محااق اا ن شه و ز اتیرا قال از شروج عمل  کیچوب پالست یها لیپروف -2

 فواصل استفاده گردد.  نیدرا پسیشود اهتراست که از کل دهیشاخه ها اه شکل منظم د نیکه فاصله ا نیا یارا -3

دو شتتاخه   نیگردد. فاصتتله ا یمخصتتوز نصتتب م یها  پسیازجمله کل  چهیاتصتتاتت و که کفپو  ها اا یدر موارد -4

 .میلی متر( ۷)حداقل  خواهد اود  پسیاراساس ضخامت ادنه کل

 .میلیمتر فاصله داشته ااشد12پروفیل های چوب پالست ااید در هندام ارخورد اا دیوار ها حداقل  -5

حتما   ستتتیاا ینکند م دایپ نحنانمانده و اه مرور زمان رو اه اات ا یشتتاخه ها خا ریز کار یدرانتها نکهیمنظور ا اه -6

 شود.  چیکار متصل و پ ریز دیرا اه ق اا کلیپس سرشاخه ها

 

 

 

 . از حد سفت نمود شیها را ب چیپ دیتوجه داشت که نبا  دیبا*

 . دیحاصل کن نانیاحم دیق یشدن سرشاخه ها ار رو کسیف از۷ -1

 .شود رعایتحتما  کفسازیآب در  هیخروج و تخل یشاخه ها ارا نیفاصله ا -2

 نیرا ا یانیم پسیکل کیاه قید متصتتل نموده و ستتپس  زهیگا وان یها چیرا اا استتتفاده از پ  کار  شتتاخه آخر  یدر انتها -3

 .میینما یم چیپ دیرا اه ق آنخر قرار داده و آدو شاخه 

چوب پالستت وجود  لیپروف اریدرشت  پسینود درجه که امکان استتفاده از کل یگوشته ها ایار شتده   یفارست   یدر کنج ها -4

 .شودیجهت نصب چوب پالست استفاده م زهیگا وان ای متهسر چیندارد   از پ

از  اه فاصتله    متریستانت 3شتود و حداقل   جیپ دیاه مرکز ق دیشتاخه اا نیریز دیق یپس از نصتب شتاخه نخستت ار رو -5

شتاخه نخستت قرار داده و ستپس  اریصتال را درون شت تا  پسیگردد. کل یریشتاخه جلوگ هداشتته ااشتد تا از شتکستتن  ا

 دیقاه    تکاه  تکگردد که شتاخه ها  یم هی. توصت   میکن یوصتل م  یرا ادون فشتار آوردن اه شتاخه او  یشتاخه اعد

 نصب گردد . نیریز یها

آب  هیب محل نصب گردند تا حرکت و تخلیو در جهت موافق اا ش  یاصل لیپروفر عمود ال اه شک   ستیاا یها مقید  -6

 .گردد آسانقیدها  نیدرا
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  ۴0* ۴0 یعمومفضتاهای   یو ارا  30*30   در فضتاهای شتخصتی و خصتوصتی کفستازی یشتاست   یمناستب ارا یقوح -7

 .ااشدیم

 .ااشدیم یکفساز یکش یمشااه شاس  مکتیپله و ن یکش یشاس1 -8

 

  پالست بدنه  چوب2-4

 .دیار  ده ینهآ یرسازیشه و ز نصب محااق اا ن اتیرا قال از شروج عمل  کیچوب پالست یها لیپروف -1

 .رندیرار گقم یال اه شکل قانسات اه شاخه ها کام  میاایستها قید -2

 . دیحاصل کن نانیاحم دیق یشدن سرشاخه ها ار رو کسیاز ف -3

داشتته   واریفاصتله اا دمیلی متر  12تا   10کار حداقل   یدرانتها  اایستتیچوب پالستت م  واکشتیدگی تیتوجه اه خاصت  اا -4

 درصورت افرای  حول شاخه  این فاصله نیز افزای  میااد.  متراست3لاین فاصله ارای شاخه هایی اه حوااشد. 

  تزیینی ر جهت پوشتت  ستتحوم و امو  رفااستتتفاده نمود و صتت   داریپاتوان اه عنوان ستتازه    ینم  ازپروفیل های چوپکس -5

 .گردد یاستفاده م

ونصتب گردند. تزم استت   دهیرگردا  یفارست  لیکار اهتراستت پروف ییاایز یما و کنج ها اراندار   هیزاو یقستمت ها  در -6

در اخ    چوب پالستتت دارد    ارکردن متلایر یاه فارستت  ازیذکر شتتده که ن  یهار قستتمت  تر نما د قیدق  یاجرا یارا

خحا را داشتتته   بیضتتر  نیکمتر کردن متلایر  یفارستت  داماکار گرفته شتتود تا درهن  قتد  تینها  یشتتاکه فلز  یستتازریز

 .میااش

 .از حد سفت نمود  یا ارها چ  یپ دیتوجه داشت که ناا دیاا -7

از  اه فاصتله   متر یستانت2شتود و حداقل   چیپ  دیق  کزاه مر دیشتاخه اا نیریز دیق  یار رو  نخستتاز نصتب شتاخه   پس -8

 .گردد یریتا از شکستن  اه شاخه جلوگ داشته

وان ااض پروفیل های چوب   اناستاحدر کنج کارها استتفاده از شتود. اه د یل    ناشتیاه جای فارستی ار از    یشتنهاد میشتودپ -9

 پالست در کنج اه مشکل می خورند.

 انبساط  درز3-۴

ااشتد که استته  یم اناستاحدرز اه عنوان درز نیااشتد که ا یم  متریلیم ۷تا   5اندازه اه    دریکدیفاصتله چوب پالستت از  -1

. این درز اناستاح محل های ارخورد اا دیوار حاشتیه شتود ادیز ایاجرا کم و   نیممکن استت در ح ییآب وهوا حیاه شترا

 میلی متر افزای  پیدا میکند. 12کار تا 

  .است یاجاار زیرنقشاخه ها و  نیا متریلیم ۷میزان اه  یدرز اناساح رعایت زیصورت استفاده از قرن در -2

 .شود تیحتما رعا واریو د دهایق نیا یاناساح فاصله -3
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 چوب پالست یها لیدر ارتباط با نصب پروف ینکات اساس-۵

 گردد. تیعارکامال  ستیاا یم یساز ریز یدهایق یاصو  چیدمان -1

 .گیرندقرار ئمنسات اه شاخه ها کامال اه شکل قا ستیاا ییدها مق  -2
 شود تیحتما رعاواریو د دهایق نیا یاحسانا فاصله- -3

 کل کارمشاهده خواهد شد. یصب ندردد. اثرآن اررونه شاخه نخست درست چنانچ -4
 شود . تیحتما رعا آب هیخروج و تخل یشاخه ها ارا نیفاصله ا -5

 .استفاده نمودداریتوان اه عنوان سازه پا یچوب پالست نم یها لیاز پروف -6
 .آن اقدام گردد ینسات اه پاکساز عایوده شده سرآ که چوب پالست توسح مواد چرب  یدر صورت -7

 نیاا مشتاور یزیمآ اه رن  ازیرت نوو درصت  دیکن ی( خود دار..جال ور ولیک  لریرن  زدن چوب پالستت )ست ز  ا -8

 .دییشرکت تماس حاصل فرما

به صتتورت تاتی در مرور زماد دچار یک تا دو پردر رنپ پرید ی میشتتوند  یکآنکه پروفیل های چوب پالستتتنکته مهم  *

زدد عملیات ستتمبادر روی کاراید تیییر کمتر خواهد شتتد ولی احتمال جتب رو د و لکه برروی ستتطا نیز افزایش   که با

 پیدا میکند. 

 

 اشتباهات نصب-6

 مانیداخل س دهایکار گذاشتن ق -1

 شده هیتوص یفاصله ها تیها ادون رعادیقراردادن ق -2

 یاناساح یدرزها تیادون رعا دهایقراردادن ق -3
 واریفاصله در کنار د تیادون رعا دهایقراردادن ق -4

 ها چیاز حد پ   یسفت کردن ا -5

 دحاصل نمو نانیاحم اآسان آب و گرد  هو هیاز تخل  دیاا شهیهم -6

های چوب پالست اه هندام سفار  مجدد کات انتظارعدم تحااق کاترا   اه د یل تغییر رن  تدریجی پروفیل •

 داشته ااشید.  

 


