
  

 چوب ترموود نما و کف



 : ترمووود نصب روش
 است ٘یبس ٚ وٝ ٘صت سً٘ ضذ  ٔیخ یب پیچ ٕٞچٖٛ اتصبالتی ثب (چٛثی یب فّشی) ضذٜ ا٘جبْ سبسی سیز رٚی تزٔٛ چٛثٟبی

 سبسی سیز ٘صت در .ثبضذ ٔی ضزٚری ٘یش تزٔٛٚٚد اطزاف در ٞٛا ٌزدش ٕٞچٙیٗ ٚ داضتٝ فبصّٝ سبحتٕب٘ی ٔصبِح اس تب
 ثبضذ ٔی ضزٚری دویًٙ راثزای ٔتزی سب٘تی ۶0 تب ۵0 ٚ سبختٕبٖ ٕ٘بی ثزای ٔتزی سب٘تی ۸0 تب ۶0 فبصّٝ رػبیت



کلی نکات : 
 ٝضٛد ا٘جبْ سبختٕب٘ی وبرٞبی آخزیٗ اس یىی ػٙٛاٖ ثٝ ثبیست ٔی ٘صت ػّٕیبت ضزٚع وبر، ا٘جبْ سزػت ٕٞچٙیٗ ٚ ٘صت ویفیت ثزدٖ ثبال ٔٙظٛر ث. 
ُثبضٙذ تزاس راست ثٝ چپ ػزضی ٚ پبییٗ ثٝ ثبال ػٕٛدی جٟت دٚ ٞز در وبر سیزیٗ سطح وٝ ضٛیذ ٔطٕئٗ سیزسبسی ػّٕیبت ٞز ضزٚع اس لج. 
چٛة ٚجٜٛ تٕبٔی رٚی ثز ٔزثٛطٝ اِؼُٕ دستٛر ثب ٔطبثك وبری رً٘ ػّٕیبت ٚ دادٜ ثزش ٞب ٘مطٝ ثب ٔطبثك ٘صت ػّٕیبت ضزٚع اس لجُ را ٞب چٛة 

 .ٌزدد اػٕبَ
حذٚد ٚ ثزي سٛس٘ی ٞبی چٛة در ٔزثغ ٔتز ثز ثبر ویٌّٛزْ ۱0 حذالُ تحُٕ تٛاٖ وٝ ٌزدد ٘صت سیزیٗ سطح رٚی ثز ٘حٛی ثٝ ثبیذ سیزسبسی سطح  

 .ثبضذ داضتٝ را ثزي پٟٗ ٞبی چٛة ثزای ٔزثغ ٔتز در ویٌّٛزْ ۲0
ثبضذ سب٘تیٕتز ۳ حذالُ تزٔٛ چٛثی سیزسبسی پطت تزاس سطح یه ػٙٛاٖ ثٝ سیٕبٖ ٘یبس ٔٛرد ضخبٔت. 
ثزٌطت تٕبٔی ثزای ٕٞچٙیٗ .ضٛد پزٞیش ٞٓ ثٝ ٔزتجط غیز ٞبی ثذ٘ٝ اتصبَ اس است ثٟتز .ضٛد اجزا سجه ٕٔىٗ حذ تب ثبیست ٔی آٞٙی سیزسبسی 

 .است السْ وطی آٞٗ سب٘تیٕتز ۲0ثبالی ٞبی
ثبضذ سب٘تیٕتز ۵0 ثبیست ٔی سیزسبسی سیزیٗ سطح ٔیّیٕتز ۴0×۴0 لٛطی آٞٙىطی ٚسط تب ٚسط. 
ّٝثبضذ سب٘تیٕتز ۵0 دویًٙ یب ثیزٚ٘ی وفپٛش در ٚ سب٘تیٕتز ۶0 ثبیذ ٕ٘ب در سیزسبسی چٛثٟبی ٚسط تب ٚسط فبص. 

 
 



ُتب ۴ ثیٗ پیچ اِٚیٗ ٚسط تب چٛة وّٝ اس تزٔٛ سیزسبسی چٛة ٞبی پیچ فٛاص  
 .ثبضذ سب٘تیٕتز ۶

یب ٌبِٛا٘یشٜ جٙس اس ثبیذ سیٕبٖ، ثٝ تزٔٛ چٛثی سیزسبسی ٘صت ثزای پیچ 
 .ثبضذ چٛة ٌبْ ثب ٚ سب٘تیٕتز ۶ حذالُ طَٛ ثب پالن رَٚ ثٟٕزاٜ استیُ

ثب استیُ یب ٌبِٛا٘یشٜ جٙس اس ثبیذ آٞٗ، ثٝ چٛثی سیزسبسی ٘صت ثزای پیچ 
 .ثبضذ سب٘تیٕتز ۶ حذالُ طَٛ

جٙس اس ثبیذ چٛثی سیزسبسی رٚی ِٛٚری ٕ٘بی ٞبی چٛة ٘صت ثزای پیچ 
 ثبضذ، چٛة ٌبْ ثب ٚ سب٘تیٕتز ۷ حذالُ طَٛ ثب استیُ یب ٌبِٛا٘یشٜ

سب٘تیٕتز ۵ اس وٕتز ضخبٔت ثب ٞبی چٛة ثزای تٟٙب ِٛٚر ٕ٘بی رٚی اس پیچ 
 استفبدٜ ٔخصٛظ ٘جطی اس ثبیست ٔی ثیطتز ضخبٔت ثزای .ٌزدد ٔی تٛصیٝ

 شوند پیچ پطت اس یب ٚ ضذٜ



ٕ٘بی سدٖ ثزٞٓ ٔٛجت سیزسبسی چٛة اس استفبدٜ وٝ ٔٛاردی در تٟٙب .ٌزدد ٕ٘ی تٛصیٝ ػٙٛاٖ ٞیچ ثٝ فّش رٚی ثز ٔستمیٓ تزٔٛ چٛة ٕ٘ٛدٖ پیچ 
 ٔتٛرْ ثزای را چٛة ٘یبس ٔٛرد فضبی وٝ ٔخصٛظ ضىُ L یب ضىُ U ٘جطی اس استفبدٜ ثب تٛاٖ ٔی ٞب، تزاس جّٛی ٞبی ٘زدٜ ٔثال ضٛد ٔی سبختٕبٖ

 حذالُ ٚ ثٛدٜ ٔزغٛة ٌبِٛا٘یشٜ آِٛٔیٙیْٛ یب استیُ جٙس اس ثبیست ٔی لطؼبت .وزد ٘صت فّش رٚی ٔستمیٕب را چٛة وٙذ ٔی فزاٞٓ جبثجبیی ٚ ضذٖ
 ایٗ .ٌزدد استفبدٜ ٌبِٛا٘یشٜ یب استیُ ٟٔزٜ ٚ پیچ اس حتٕب ٘جطی در چٛة ٟٔبر ثزای .ثبضذ داضتٝ فبصّٝ ٔیّیٕتز ۲ تب ۱ ا٘ذاسٜ ثٝ چٛة سطٛح تٕبٔی اس

 .است صبدق ٞٓ ِٛٚر ٕ٘بی ثب راثطٝ در ٔٛرد
ٌزدد، ٔی تٛصیٝ سیزسبسی چٛة ثٝ ٕ٘ب چٛة اس ٔتمبرٖ صٛرت ثٝ  پیچ ۲ ٘صت اتصبَ، ٞز در 
ً٘ضٛد رً٘ ثیطتز دٚاْ ثزای استفبدٜ صٛرت در ِٚی ضٛد ٕ٘ی تٛصیٝ تزٔٛ غیز چٛثی سیزسبسی وٝ ٞزچٙذ .٘یست السْ تزٔٛ چٛة سیزسبسی ثزای ر. 
لطؼبت اس ٚجٝ ٞیچ ثٝ .وٙیذ استفبدٜ تزٔٛ چٛة ٔب٘ٙذ آة ضذ لطؼبت اس حتٕب ضٛد تزاس چٛثی سیزسبسی ثب سطح است السْ وٝ ٔؼذٚدی ٔٛارد در 

 .٘ىٙیذ استفبدٜ ٔمٛا ٚ وبغذ یب فیجزی
ٔٛرد فضبی ٞب، چٛة ضٛیذ ٔطٕئٗ وٝ است السْ .تبثذ ٔی ػزض در ٘تٛا٘ست، اٌز ٚ وٙذ پیذا طَٛ افشایص دراسا در وٙذ ٔی سؼی اَٚ ٔزحّٝ در چٛة 

 ٞبی درة ثزای ٔٛضٛع ایٗ .ثبضٙذ داضتٝ دیٛار ثب فبصّٝ سب٘تیٕتز ۱ حذالُ وبر ا٘تٟبی در دیٍز ػجبرت ثٝ .ثبضٙذ داضتٝ را طَٛ در ثبسی ثزای ٘یبس
   .یبثذ وبٞص طزف ٞز اس ٔیّیٕتز ۳ ثٝ تٛا٘ذ ٔی دار٘ذ وٛتبٞتزی چٛة طَٛ وٝ پبرویًٙ

ّٝدثبش ٔیّیٕتز ۳ حذٚد سٔستبٖ فصُ در ٚ ٔیّیٕتز ۷ تبثستبٖ فصُ ٔیّیٕتز، ۵ حذٚد پبییش ٚ ثٟبر فصَٛ در یىذیٍز اس ٕ٘ب اِٛارٞبی فبص 




