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 اندودها و دیوارهاي داخلی
از صورت تجاوز  در .باشدمیمتر  5/3از تراز کف مجاور و تیغه ها  ايغیر سازهحداکثر ارتفاع مجاز دیوارهاي 

 در تمامی که هایتیغه گردد. تأمینحد باید با استفاده از مهارهاي مناسب، پایداري بیشتري براي دیوار  این

  شوند. سقف مهار زیرپوششبه  کامالًباید  دارندادامهارتفاع طبقه 

، یکی از اجزاي سازه و یا بر آنلبه باید به یک تیغه و یا یک دیوار عمود  نیا نباید آزاد باشد.ها  لبه قائم تیغه

 بااتصالاست،  شدهساختهو یا چوب  آرمهبتنکه به همین منظور از فوالد،  )همانند یک ستونک(عنصر قائم 

  آزاد باشد. تواندمیمتر باشد لبه آن  5/1کمتر از  بندپشتطول تیغه  چنانچه کافی تکیه داشته باشد.

چیده شوند،  گیرهشت صورتبهالریز و یا  صورتبهو یا  زمانهم طوربهمتکی به آن  و تیغهدیوار  کهدرصورتی

ولی چنانچه تیغه بعد از احداث دیوار و بدون اتصال به آن ساخته  گرددمیاتصال تیغه به دیوار کافی تلقی 

این صورت لبه کناري تیغه  غیر در گردد. و محکمتقاطع به نحو مناسبی به دیوار متصل  در محلشود باید 

  عمود برهم باید با یکدیگر قفل و بست شوند. غهیدوت لبه تعبیه گردد. در اینآزاد تلقی شده و باید عنصر قائم 

  )دراي وال(دیوارهاي جداکنندة گچی 

وال برد، جیپسون برد، شیت راك، پانل گچی و صفحات روکش دار گچی دراي وال که با نام هاي پالستر برُد، 

نیز شناخته می شود از گچ و افزودنی هاي دیگري که بین دو ورق کاغذي به صورت تخته شکل گرفته است، 

  در دیوار هاي داخلی و سقف به کار می رود .

یا (صفحات روکش دارگچی شکل است که  Lو  U، Cاین سیستم شامل قاب هاي فوالدي سبک با مقاطع 

توسط پیچ به آنها متصل می شود سپس به وسیلۀ پودرهاي مخصوص محل درزها و  )صفحات مسلح سیمانی

ماسه ،مانند سیمان(روي پیچ ها پوشانده شده و آمادة نقاشی می گردد. در این نوع ساخت وساز از مالت خیس 

ده مورد استفاده قرار می گیرند.استفاده نمی شود بلکه صفحات به صورت خشک و آما )و...

  اجراي این نوع ساخت وساز داراي مراحل زیر است:

 نصب قاب فوالدي سبک به عنوان زیرسازي؛

 نصب صفحات روکش دار گچی به وسیلۀ پیچ هاي مخصوص روي قاب فوالدي به عنوان پوشش؛

 رزگیري درز میان صفحات به وسیلۀ نوار و بتونۀ مخصوص؛د

  نهایی؛ سطح به دست آمده یکپارچه و بدون درز می باشد که قابلیت اجراي رنگ، کاغذ اجراي پوشش

دیواري و دیگر پوشش ها را در این مرحله خواهد داشت.

  )دراي وال(ویژگی هاي دیوار جداکنندة گچی 
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 :بدون شک مهم ترین مزیت  عملکرد لرزه اي دیوارهاي جداکنندة گچی، عملکرد لرزه اي مناسب

دیوار به ویژه در کشور لرزه خیزي مانند ایران محسوب می شود. این نوع دیوارها به خوبی این نوع 

می توانند در مقابل نیروهاي زلزله در امتداد عمود بر صفحه خود مقاومت کنند.

 :سرعت اجرایی باال از ویژگی هاي اصلی دیوارهاي جداکنندة گچی است.  سرعت اجرایی باال

اراي قابلیت رنگ آمیزي بالفاصله پس از خشک شدن بتونه و یا اجراي گچ همچنین، این دیوارها د

پوششی هستند که سرعت اجراي باال و در نتیجه کاهش مدت زمان اجراي پروژه و بازگشت سریع 

سرمایه بسیار مؤثر خواهد بود.

 :اجراي ساختارهاي خشک تا حدي آسان است که در بسیاري از کشورهاي  اجراي بسیار آسان

اجزاي ساختار را از فروشگاه هاي مصالح و تجهیزات ساختمانی خریداري نموده و ،افراد معمولی،یادن

با مطالعۀ دستورالعمل هاي مربوطه و با استفاده از ابزار ساده نسبت به اجراي آن اقدام می کنند.

 :به شمار به طور کلی ساختارهاي خشک، از مصادیق ساخت وساز صنعتی بناها  دقّت باال در اجرا

استفاده از این دیوار ها به طور متوسط باعث افزایش سطح مفید داخل  می روند. به قابل توجهی است.

.درصد خواهد شد 10ساختمان به میزان 

 :مانند (رعایت ویژگی هاي مرتبط با فیزیک ساختمان  دستیابی به مشخصات فنی موردنیاز طراح

مانند حداکثر (و ویژگی هاي مکانیکی  )ه در برابر حریقعملکرد صوتی، عملکرد حرارتی و رفتار جدار

نقش به سزایی در ایجاد شرایط آسایش  )ارتفاع مجاز، ظرفیت پذیرش بارهاي طره اي و رفتار لرزه اي

و بهره برداري مناسب از فضا دارند.

 :نّایی درصد نسبت به دیوارهاي ب 90تا  60این دیوار ها به طور متوسط  کاهش بار مردة ساختمان

علی رغم اینکه دیوار آجري از لحاظ اقتصادي صرف ارزان تر از مابقی پارتیشن ها می سبک ترند. 

به لحاظ اقتصادي، سبک سازي موجب می شود که مخارج تأمین ایستایی سازه نیز کاهش باشد ولی 

یابد.

 :افزایش سطح مفید بنا 
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 :با استفاده از ابزار ساده و به راحتی می توان این نوع دیوارها را به راحتی ترمیم  قابلیت ترمیم و تعویض

یا قطعات آنها را تعویض نمود.

 :قرارگیري تأسیسات در فضاي خالی دیوار و دفن نشدن  دسترسی و تعمیرات آسان تأسیسات

سی به تأسیسات و آن در داخل دیوار، عالوه بر رفع مسئله خوردگی و کاهش هزینۀ تعمیرات، دستر

تعمیر و نگهداري آنها را در مرحلۀ بهره برداري از ساختمان آسان می کند.

 :این نوع دیوار قابلیت پذیرش انواع قوس و شکستگی ها را دارا می باشد. قابلیت شکل پذیري باال

 کف  : از قابلیت هاي این نوع دیوار، امکان اجراي آن بر رويقابلیت اجرا بر روي کف تمام شده

تمام شده می باشد. این قابلیت، امکان تغییرات معماري را در آینده بسیار آسان می نماید.

 :مصالح ساختارهاي خشک، بسیار سبک و داراي حجم کم بوده که این  حمل ونقل آسان و ارزان

امر موجب کاهش هزینه هاي حمل تا کارگاه و تسهیل در جابه جایی مصالح در محل کارگاه می 

شود.

 :این ویژگی در راستاي تحقق توسعۀ پایدار در  اجراي سطوح وسیع با حداقل مصالح مصرفی

حوزة ساختمان سازي بوده و در جلوگیري از هدررفت منابع تجدیدناپذیر معدنی بسیار مؤثر می باشد.

 )دراي وال(یل دهندة دیوارهاي جداکنندة گچی اجزاي تشک

 1 انواع صفحات روکش دار گچی؛

 اي زیرسازي؛پروفیل ه

 قطعات و اتصاالت؛

 .مواد درزگیري و آماده سازي سطوح

در سیستم هاي ساخت وساز خشک عالوه بر صفحات روکش دار گچی از صفحات سیمانی نیز استفاده می 

  گردد.
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  اجراي دیوارپوش سنگی

 جوي تغییرات مقابل در قرارگیري علت به شوند می استفاده ساختمان خارجی نماهاي در که هایی سنگ

 شد ذکر اول فصل در که طور همان .باشند خارجی فضاهاي در استفاده براي الزم هاي استاندارد داراي باید

 نماهاي هاي سنگ که آنجایی از .باشند پایدار یاییشیم مواد و هضرب سایش، برابر در باید نیز کف هاي سنگ

 توان می ندارند را فضاها کف و بیرونی نماي هاي سنگ شرایط میروند کار به دیوارپوش عنوان به که داخلی

 .کرد انتخاب را آنها نظر مورد رنگ و سطح به توجه با کمتري محدودیت با

 نوع این .است شستشو و سایش برابر در آنها پایداري دیوارپوش عنوان به ها سنگ انتخاب دالیل از یکی

 .گیرد می قرار استفاده مورد بسیار نیز عمومی هاي فضا در مسکونی، فضاهاي در فادهاست بر عالوه دیوارپوش

 ازنظر .گیرند می قرار استفاده مورد شده کار یا طبیعی صورت به نهایی شکل نظر از ساختمانی هاي سنگ

.هستند تزیینی یا باربر هاي سنگ گروه در زنی کاربرد محل

موارد سنگ ها در حالی که باربر هستند جزء سنگ هاي تزیینی نیز محسوب می شوند.البته در برخی 

یکی از نکات مهم در خصوص انتخاب سنگ هاي نما ضریب انبساط حرارت کانی هاي مختلف سنگ و مالت 

پشت آن است، براي جلوگیري از خرد شدن سنگ و جدا شدن از مالت باید این ضریب ها به یکدیگر نزدیک 

د. باشن

ا رگه هایی هستندً که اگر احتمال ترك در محل ترك ها وجود بسنگ ها معموال در سطح خود داراي خطوط 

نداشته باشد هیج منعی براي استفاده ندارند و حتی جزء زیبایی هاي سنگ محسوب می شود البته در صورت 

لب پر بودن نمی توان از آن استفاده کرد. 

ق باشند سنگ ترك خواهد خورد در صورتی که رگه هاي سنگ عمی

میلی متر براي دیوارپوش فضاهاي داخلی استفاده می شود. سنگ هاي  20معموال از سنگ هاي با ضخامت 

میلی متر ضخامت دارد. موقع اجراي کارهاي سنگی باید توجه داشت که مشخصات آنها  10قرنیز دًور اتاق نیز 
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مشخصات آنها در نقشه ها ذکر شده و نمونه آنها به تصویب  کامال استاندارد باشد در غیر این صورت باید

کارفرما رسًیده باشد.

انجام می شود. در روش تر که  )با مالت(اجراي پوشش سنگی دیوارهاي داخلی به دو صورت خشک و تر 

. اجراي سنتی این نوع دیوار پوش است از مالت به عنوان مادة اصلی اتصال سنگ به دیوار استفاده می شود

در روش خشک این اتصال به وسیلۀ شبکۀ زیرسازي فلزي انجام می گیرد. در اینجا اجراي دیوارپوش سنتی 

  ضیح داده می شود.وت به وسیله مالت یا همان روش تر

  تمال با روش به سنگ با دیوار پوشش اجراي مراحل

 ـ رولوة سطح دیوار1

ار، سطح دیوار را اندازه می گیریم و با نقشه ها تطبیق به وسیلۀ متر فلزي یا متر لیزري قبل از شروع اجراي ک

می دهیم. این کار باعث تعیین دقیق میزان مصالح مورد نیاز و همچنین امکان اجراي الگوي سنگ کاري می 

شود.

 ـ آماده سازي کارگاه2

و وسایل  سنگ هاي هم شکل و هم رنگ را به صورت عمودي به محل مناسبی تکیه داده و سایر مصالح، ابزار

را نیز در کارگاه مستقر می کنند.

 ـ کنترل دیوار3

دیوار مبنا یا دیواري که روي آن دیوار پوش اجرا می شود الزم است از نظر شاقولی بودن، ناهمواري هاي 

احتمالی، تأسیسات موجود و ...... کنترل شود. دراین مرحله در صورتی که بخش هاي مجاور کارگاه نیاز به 

شته باشد با پوشش مناسب پوشانده شود.محافظت دا

 ـ آماده سازي سنگ براي نصب4
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اگر فقط از مالت جهت اتصال استفاده شود، پس از مدتی سنگ از مالت جدا  )تر(در روش اجراي تر با مالت 

شده و احتمال افتادن آن وجود دارد که این مورد ممکن است باعث خطرات جانی شود. از آنجایی که مالت 

ماسه سیمان پس از خشک شدن مقداري منقبض می شود به همین دلیل مالت خود را از سنگ جدا کرده و 

فتادن سنگ زیاد می شود. احتمال ا

به همین علت است که در برخی از نماهاي سنگی پس از اجرا، سنگ ها را توسط رول پالك محکم می کنند. 

براي ایجاد اتصال کافی میان سنگ نما و سفت کاري دیوار از دو روش استفاده می کنند.

  )اسکوپ به مالت(مهار کردن سنگ پالك به وسیلۀ سیم مفتول  )الف

که داراي جنس نرم و از نوع  پس از ایجاد شیار در لبه هاي سنگ یا ایجاد شیار در پشت سنگ، سیم مفتولی 

از سیم مفتولی به عنوان عامل رابط و درگیر کننده  ا یا سوراخ ها عبور داده و آهن سفید است، از میان شیاره

سنگنما و مالت ماسه سیمان استفاده می شود.

  اسکوپ به دیوار مبنااستفاده از قالب  )ب

امکان پذیر است. براي  )سانتی متر و بیشتر( 3امکان استفاده از این روش براي سنگ هایی با ضخامت زیاد 

اجراي کار دو سوراخ در ضخامت سنگ ایجاد می کنند و یک سر قالب اسکوپ را بر روي دیوار و سر دیگر آن 

پ در امتداد سوراخ سنگ باشد. به راحتی، اسکوپ به را روي سنگ قرار می دهند به صورتی که سوراخ اسکو

با توجه به طول (سنگ ثابت می شود. معموالً هر سنگ را به وسیلۀ دو اسکوپ به دیوار متصل می کنند 

سانتی متر و مالت مصرفی ماسه سیمان است. توجه داشته  2در این روش فاصلۀ دیوار و پشت سنگ  ).سنگ

وار و نصب سنگ نما معموالً هم زمان انجام می شود. در صورتی که نماسازي باشید در این روش آجرکاري دی

پس از دیوار چینی انجام شود، یک طرف چنگک اسکوپ در شیار سنگ و از طرف دیگر در محل نیمه اي که 

از سفت کاري خالی شده است قرار خواهد گرفت.

 ـ نصب سنگ 5
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گچ بري یکی از پدیده ها و هنرهاي ارزنده، بخصوص در عصر ساسانی و داراي الگوهاي کامل تر و پیشرفته 

به گواهی آرایه هاي گچی که باستان شناسان تري از سایر هنرها و بیان کنندة تاریخ هنر عهد ساسانی است. 

کشف کرده اند و همچنین به گواهی نقش هاي گچی که در نزدیکی  )تیسفون(آنها را در کاوش هاي مدائن 

ورامین به دست آمده، ایرانیان از روزگار ساسانی از گچ، براي نقش هاي تزیینی در معماري استفاده می کرده 

اند.

رة اسالمی نیز به استفاده از گچ ادامه دادند. بهترین دلیل براي این ادعا نقش و نگار هاي معماران ایرانی، در دو

گچی دقیق در طاق هاي مسجد جامع نایین و محراب آن می باشد که یکی از کهن ترین مسجد هاي ایرانی 

ست. براي است و تا کنون بر جاي مانده است .این مسجد، داراي نقش هاي گچی دقیقی مانند خود بنا ا

تزیینات گچی آن از شکل هاي گیاهی و هندسی استفاده شده است که انسان را به یاد نقش و نگارهاي دورة 

خلفاي عباسی که در خرابه هاي سامرّا پیدا شده است می اندازد، اما از نظر کتیبه هایی که با خط خوش بر 

  .مسجد نایین نقش بسته است، با آن تفاوت دارد

ین و گران بهاترین این محراب ها، محراب اولجاتیو، در مسجد جامع اصفهان است که تاریخ یکی از مهم تر

  را در خود دارد.» بدَر«هجري قمري و نام سازندة آن،  710

هنرمندان ایرانی، در بیشتر موارد نقش ها را بر گچ می کندند و آنها را قالب نمی گرفتند. از همین رو آرایه  

از حالت ساختگی و مالل آوري است که تزیینات گچی قالب ریزي شده در بیشتر موارد هاي گچی ایران، تهی 

این نقص را دارند. موضوعات تزیینی برگرفته شده در گچ بري، انواع گوناگونی دارند. برخی از آنها برگرفته از 

ي خطی می باشد. اشکال هندسی مانند نقوش اسلیمی، الگوهاي برگرفته از اشکال و برخی دیگر از کتیبه ها

از غنی ترین ساختمان هاي داراي گچ بري، مسجد حیدریه در قزوین، گنبد علویان در همدان، مسجد جامع 

هجري، به کاربرد تزیینات گچی در کاخ ها و  12و  10اصفهان است. هنرمندان صنعتگر ایران در قرن هاي 

نه اي که این نقش ها، بسیار به نقاشی ها و خانه ها و رنگ آمیزي آنها با دقت و تنوع روي آوردند، به گو

  صفحات تذهیب شدة کتاب هاي خطی منسوب به آن دوره، شباهت دارند.

ابزار هاي پیش ساخته براي تزیین فضاهاي داخلی بر سه نوع اند:
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 ،گچی

 پلی استایرن؛

 لی یورتان.پ

 )سنتی(تر روش به گچی ابزار اجراي

شودمیعمل زیرروشبه،ترروشبهگچیابزاراجرايبراي

چسب نوارابتداشود،میانجامدارروکشگچیصفحات جنسازدیواروسقفرويبراجراکهآنجاییاز

سطح کلکهنحويبهشده،اجراکاذبسقفسطحرويبر ردیفچندیایکدرفیکسترنجداکننده

شودایجادانفصالسقفوابزارمیانوشدهپوشیدهکاذبسقفباابزارتماس

 دیوارجداکنندهسطحرويبرايشانهصورتبهدرزگیربتونهالیهیکدار،دندانهکاردكیامالهازاستفادهبا

شودمیاجراابزاراجرايمحدودهدروالدراي

شودمیاجراآنرويبرمتداولروشبهگچیابزاربتونه،الیهشدنخشکازپس

  گچیاجراي دیوارپوش 

 منظور به ها، پنجره و درها نصب دیوارها، ساخت سازه، اجراي مانند ساختمان کاري سفت اجراي از پس

 مصالح و مواد با کاري سفت عناصر روي محیط، تمیزي و بهداشت افزایش و یداخل فضاهاي شدن زیبا

.شود می پوشانده مناسب

 خارجی نماهاي حتی و داخلی سطوح پوشش براي مصالح ترین قدیمی از یکی گچی هاي مالت و اندودها

 خشک، نقاط در داخلی دیوارهاي اندودکردن راه ترین رایج نیز حاضر حال در .است بوده ایران در بنا

 بري گچ زیباي آثار هنرمندان، که است شده سبب گچ هاي ویژگی .است گچی مالت کمک به سفیدکاري

  باشد. خارجی نماهاي و داخلی فضاهاي بخش زینت ها خانه و عمومی هاي مکان در که کنند خلق را
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 می دست به گراد سانتی درجۀ 180 دماي در گچ سنگ ختنپ از که است ساختمانی چسبانندة مواد از گچ

 به و داده دست از را بیشتري آب دهند، حرارت گراد سانتی درجۀ 200حدود  تا گچ سنگ به چنانچه .آید

.شود می سخت و متبلور آب با سرعت به رنگ سفید گرد این .گردد می تبدیل اندود گچ

 خاکستري، را آن ذغال، وجود .شوند می آن رنگ تغییر بسب ها ناخالصی ولی است، رنگ سفید خالص، گچ

 گچ، .آورد می در قرمز رنگ به را آن OFe و چرك کبود را آن FeO روشن، زرد را آن آهن هیدروکسید

 صفحات و ماسه و گچ خاك، و گچ گچ، هاي مالت آن، از و رود می کار به اندود و مالت عنوان به بیشتر

 ساختمانی گچ .است گچی هاي مالت محصوالت دیگر از گچی هاي بلوك ود.ش می ساخته ساختۀگچی پیش

 از اند عبارت ساختمان در مصرف مورد گچ دیگر انواع .است شده بندي گروه پرداخت و زیرکاري نوع دو به

 .شناسند می گیپتون نام به را آن ایران در که درزگیري گچ و بتنی سطوح مخصوص گچ

 اندودکاري .است هوایی و آبی هاي مالت انواع با ساختمان دیوارهاي رویۀ پوشش راياج اندودکاري، از منظور

 در بهداشت رعایت و آن زیبایی فضا، از برداري بهره قابلیت سبب دیوارها، به بخشی استحکام بر عالوه

 .شود می ساختمان

 و داخلی دستۀ دو به کلی طور به اما شوند می ااجر مختلف مصالح با آنها، اجراي محل به توجه با اندودها

 ساختمان از هایی قسمت در کاهگل و گچ خاك، و گچ مانند داخلی اندودهاي .شوند می بندي تقسیم خارجی

 وجود رطوبت که ساختمان خارجی و داخلی هاي قسمت سایر در و باشند رطوبت از دور که شوند می اجرا

 رویه و )زیره( آستر الیۀ دو به خود اندودها انواع .شود می استفاده سیمانی اندودهاي انواع از باشد، داشته

.شوند می تقسیم

 مانند تزییناتی توان می که کند می ایجاد صیقلی گاه و هموار یکنواخت، کامالً سطحی اندودکاري، اجراي

.کرد اجرا آن روي بر را دیواري کاغذ و نقاشی

 اندود، متر سانتی 5/2 وجود زیرا هست، نیز ها سوزي آتش مقابل در رتیحرا عایق مواقع، بسیاري در اندود

.آید می شمار به ساختمان بندي استخوان و اسکلت در رفته کار به فوالدهاي براي مناسبی بسیار پوشش
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  .است شده ارائه ها گچ انواع مصرف مواردزیر  جدول در

  

 مالت گچ

دقیقه شروع به خودگیري می کند و  10این مالت از پاشیدن گچ در آب به دست می آید. مالت گچ پس از  

دقیقه خودگیري آن خاتمه می پذیرد، به همین دلیل باید دوغاب گچ قبل از ده دقیقه و مالت آن  25پس از 

دقیقه به مصرف برسد. 25پیش از 

براي ساختن این مالت، از گچ الک شدة نرم استفاده می شود و براي سفید کاري روي کاهگل، گچ و خاك و 

بتن به کار می رود. به علت چسبندگی زیاد و سرعت خودگیري این مالت، از آن براي اندود رویۀ زیر سقف 

دیل می شود اما در گروه نیز استفاده می شود. مالت گچ در موقع گرفتن، با آب ترکیب و به سنگ گچ تب

  مالت هاي هوایی قرار می گیرد، زیرا در آب وا می رود و براي سخت ماندن به هوا نیاز دارد. 

 مالت گچ و خاك

به دلیل اقتصادي بودن مالت گچ و خاك و همچنین میزان چسبندگی متناسب آن، از این مالت براي اندود 

زیر سقف و دیوارهاي داخلی استفاده می شود. مالت گچ و خاك از اختالط گچ و خاك رس به نسبت مساوي 

رس کمتر یا بیشتر شود. تهیه می شود. البته با توجه به تندگیر و کندگیر بودن گچ ممکن است میزان خاك 

افزودن خاك رس و آهک به گچ نیز آن را کندگیر می کند و گچ را براي مصرف در اندود مناسب می سازد. 
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این مالت براي اندود روي سطوح داخلی بنا، اعم از آجري، بلوك سیمانی یا سنگی و بتن مسلح به کار می 

ري داخلی ساختمان، طاق زنی و تیغه سازي مصرف می رود. اندود گچ وخاك جز الیۀ آستر است و در اندودکا

شود. هدف از اجراي اندود گچ و خاك این است که به یک سطح صاف و بدون خلل و فرج برسیم تا بتوانیم 

اندود رویه و سپس رنگ آمیزي روي آن را انجام دهیم.

باشد و همچنین در  براي تهیۀ مالت گچ و خاك مناسب باید خاك رس معمولی سرند شده وکامالً خشک

جاي خشک و بدون مواد زاید، مخلوط شده و براي استفاده آماده شود. براي تهیۀ این مالت ابتدا گچ و خاك 

باید به خوبی با هم مخلوط شوند و قبل از اینکه به آب اضافه شوند به صورت مخلوط شده، یک یا دو بار با 

سرند چشم بلبلی سرند شوند. 

رطوبت مالت و نیز آمیخته نشدن مواد اضافی با آن، مخلوط گچ و خاك بر روي ورق بهتر است براي حفظ 

فلزي آماده شود .

در حال حاضر خاك رس کیسه اي غربال شده، در پاکت هاي پالستیکی به صورت آماده براي مصرف در بازار 

  وجود داردکه در صورت خشک بودن، سبب سرعت بخشی به کار می شود.

اید بالفاصله پس از آماده شدن، مصرف شود. از به کار بردن مالت مانده و گرفته شده و مالت گچ و خاك ب

  .خیس کردن دوبارة آن باید خودداري شود

چنانچه در اندود گچ و خاك، مقدار خاك از گچ بیشتر باشد، به این مالت، کم مایه یا در اصطالح گلون گفته 

د وجود دارد که باعث تکه تکه و جداشدن اندود از سفت می شود و در این صورت خطر ترك برداشتن اندو

کاري می شود. همچنین اگر نسبت آب و مخلوط گچ و خاك به درستی رعایت نشود، اندود دچار همین مشکل 

  می شود.

 مالت گچ و ماسه


