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ترمووود محصولی است که از عملیات استاندارد ترمو مورد تأیید انجمن ترمووود فنالند ) (VTTبدست میآید .این
محصول از گونههای سوزنی برگ مانند کاج ) (Pineو اسپروس ) (Spruceو پهن برگ مانند زبان گنجشک )(Ash
میتواند تولید شود.
کیفیت ترمووود در نمای ساختمان متاثر از تمامی مراحل زنجیره تامین آن است .کیفیت ماده خام (چوب) که وارد
کوره ترمو می شود ،کیفیت کوره ،انجام پروسه استاندارد ،گزینش الوارهای خروجی از کوره جهت پروفیل کردن و
ماشین کاری ،استفاده از رنگ مناسب در صورت نیاز و رعایت نکات نصب و اجرا هریک سهم زیادی در خروجی
دارند.
ترمووود در دو کالس  Thermo Dو  Thermo Sتولید میشود .در ترمووود با کالس  ،Sچوب ها به حداکثر ثبات
ابعاد میرسند اما در ترمووود با کالس  ،Dچوب ها به حداکثر دوام و ماندگاری میرسند .تفاوت این دو کالس ترمووود،
در میزان حرارتی است که در مرحلهی تولید اعمال می شود.
چوب ترمو یا همان  ThermoWoodکالس  Dبرای فضای باز و داخلی مناسب است در حالی که ترمو کالس S
تنها برای استفاده داخلی توصیه میشود .ترمووود دارای باالترین استاندارد  ENاروپا در محصوالت ساختمانی
است.

ابعاد چوب ترمو – گونه کاج
ردیف

گونه

مقطع پروفیل

ابعاد ()mm

طول()m

1

کاج

SHP

16*92

3-6

2

کاج

SHP

19*92

3-6

3

کاج

UTV

19*92

3-6

4

کاج

UTS

19*92

3-6

5

کاج

SHP

19*117

3-6

6

کاج

UTV

19*117

3-6

7

کاج

UTS

19*117

3-6

8

کاج

SHP

19*140

3-6

9

کاج

UTV

19*140

3-6

10

کاج

UTS

19*140

3-6

11

کاج

SHP

26*92

3-6

12

کاج

DECK

26*92

3-6

13

کاج

SHP

26*117

3-6

14

کاج

DECK

26*117

3-6

15

کاج

STP

16*92

3-6

16

کاج

SSS

26*68

3-6

17

کاج

HSS

35*42*42

3-6

18

کاج

SHP

42*42

3-6

19

کاج

SHP

42*68

3-6

20

کاج

SHP

42*92

3-6

21

کاج

SHP

42*140

3-6

فاز اول
ابتدا چوبها را برش داده و به اشکال مختلف در میآورند و سپس در داخل
دستگاه ترمووود آنها را تا  100و سپس  130درجه سانتی گراد تحت شرایط
خاص گرما میدهند که این مطلب باعث خشک شدن چوب و کاهش رطوبت
چوب میشود.

فاز دوم
حرارت را  180تا  220درجه سانتی گراد تحت همان شرایط باال برده و در
این حالت کلیه صمغ و رطوبت چوب خارج شده و به صفر نزدیک میشود
و ساعتها در این دما و شرایط باقی میماند و تمام قسمتهای چوب تا مرکز آن به رنگ قهوای روشن در میآید.
پروسهی استاندارد تولید ترمووود ،حرارت حداقل  180درجه سانتی گراد برای استفاده در فضاهای داخلی و حرارت
 220درجه برای استفاده در فضای باز به چوب اعمال میشود.
در عملیات حرارتی تولید ترمووود ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی چوب تغییر میکند .در حرارت باال ،چوب
رطوبت خود را از دست میدهد و به دلیل حرارت باال در ساختار شیمیایی چوب تغییراتی اتفاق میافتد که نتیجهی
این تغییرات ،جذب کمتر رطوبت به وسیله ی چوب است .جذب کمتر رطوبت ،ثبات ابعاد چوب ترمو را افزایش
می دهد ،بنابراین چوب های ترمو برای استفاده در فضای باز و رطوبت باال بسیار مناسب هستند .دوام زیستی چوب،
در نتیجهی فرآیند ترمو ،افزایش مییابد.

فاز سوم
چوب آرام آرام سرد شده تا دمای آن به  100درجه سانتی گراد برسد
و سپس با پاشیدن آب و بخار آب دمای آن را به دمای محیط میرسانند.
در این مرحله چوب رطوبت جذب کرده و رطوبت نهایی آن به  4تا  6درصد
میرسد.

ویژگی های ترمووود

✓ ثبات ابعاد

✓ مقاومت باال در برابر تغییرات شرایط آب و هوا

✓ دوام زیستی

✓ مقاومت در برابر UV

✓ مقاوم در برابر حشرات چوب خوار

✓ رنگ پذیری

✓ مقاوم در برابر قارچ و پوسیدگی

✓ عاری از هرگونه مواد شیمیایی

✓ عایق رطوبتی  20-30درصد

✓ رطوبت متعادل  4-6درصد

✓ عایق حرارتی  20-25درصد

✓ وزن پایین

✓ عایق صوتی مناسب

✓ رنگ یک دست

اجرای چوب ترمو – کف پله

اجرای چوب ترمو – دور استخر

اجرای چوب ترمو  -روف گاردن و آالچیق

اجرای چوب ترمو  -تراس و پرگوال

سیستم نصب و اجرای ترمووود

در نصب ترمووود رعایت نکات فنی بسیار حائز
اهمیت است .رعایت فاصله مناسب زیرسازی،
شاقول و تراز بودن آن و اجرای دیتیل متناسب
با فضا و نوع کاربری دوام و ماندگاری کار اجرا
شده را افزایش میدهد.

اولین و مهمترین نکته در نصب ترمووود تراز
بودن و مسطح بودن زیر سازی آن است .حتما
قبل از شروع زیرسازی نما از تراز بودن زیر
سازی در هر دو جهت افقی و عمودی اطمینان
حاصل کنید .ضخامت سیمان به عنوان یک
سطح تراز پشت زیرسازی چوبی ترمو حداقل
باید  4سانتی متر باشد.

نصب ترمووود را میتوان با استفاده از روشهای
سنتی مانند میخ و چکش و یا روشهای جدید مانند
تفنگ میخ زنی و یا پیچ های استیل یا گالوانیزه انجام
داد .اگر از روش سنتی میخ و چکش استفاده میکنید
توجه داشته باشید که سر میخ نباید از کار بیرون بزند
و یا داخل کار دچار فرورفتگی شود .البته استفاده از
پیچ نسبت به میخ بهتر است چرا که استحکام
بیشتری ایجاد میکند .حتما باید قبل از ورود پیچ،

چوب نما را با مته سوراخ کرده باشید .تعداد میخ یا
پیچ در هر ردیف به پهنای چوب بستگی دارد اما به
طور کلی پیشنهاد میشود برای پهنای چوب باالی
 125میلیمتر 2 ،عدد پیچ در هر پهنا بسته شود.

سیستم نصب با گیره های مخصوص
استفاده از گیره های مخصوص پالستیکی (پروفیکس) عموما در
محوطه اطراف استخر یا به صورت کلی در سطوح افقی رایج است
(البته در نما نیز از اینگونه اتصاالت می توان استفاده نمود) .این
اتصاالت به صورت  Tمثلثی می باشد که پیچ را در درز بین دو
قطعه چوب پنهان می کند .دلیل استفاده از این نوع اتصال در کف
این است که با مخفی کردن پیچ ها و عدم وجود گل پیچ در کف
از آسیب رسیدن به کف پا جلوگیری می گردد و هم چنین پیچ ها
را پنهان می نماید.

سیستم نصب بدون اتصاالت (تایل های چوبی مدوالر)
از این نوع نصب هنگام استفاده از تایل های مدوالر استفاده می شود .معموال زبانه ها به راحتی داخل حفره های
مقابل قرار گرفته و با کمی آزادی عمل و حرکت های جانبی اجرا می گردند .تراز بودن سطح زیرکار مهم است و
البته وجود شیب یکطرفه نیز حائز اهمیت است .الزم به ذکر است تایل های استفاده شده در این روش بدلیل
ساختار فیزیکی خود دارای حرکت جزئی هستند و به دلیل خاصیت چوب و اجرای آن به صورت معلق و آزاد
باعث اختالف سطح جزئی بین تایل ها می شود.

نکات مهم نصب ترمووود
✓ هیچگاه چوب ترمووود را به طور مستقیم به دیوار نصب نکنید.
✓ چوب نما هیچگاه مستقیم به فلز متصل نمیشود.
✓ در صورتی که نمای شما ترکیبی است و از متریال دیگری هم
استفاده میکنید حتما از محاسبه مجموع ضخامت زیرسازی و پروفیل ترمو اطمینان
حاصل کنید.
✓ در نماهای ترکیبی به دلیل دو مرحله ای بودن نصب ،در صورت وجود احجام با ارتفاع بیشتر
از  10سانت در طرح نما ،پیاده سازی نمای چوب ترمو نیاز به شاسی کشی فلزی دارد.
✓ از سنگین کردن زیرسازی آهنی و استفاده بیش از حد قوطی خودداری کنید.
✓ فواصل چوب های زیرسازی باید حداکثر  50سانتی متر باشد.
✓ برای اتصال چوب ترمو به زیرسازی اولین انتخاب استفاده از پیچ استیل یا پیچ رنگ کوره ای
است.

خدمات گروه بینا

گروه بینا با بیش از  20سال سابقه حضور فعال در صنعت ساختمان ،در زمینه های طراحی ،اجرا و
تأمین متریال به ایفای نقش می پردازد .واحد طراحی گروه بینا با سابقه مناسب در کلیه زمینه های
طراحی ،تجربه طراحی ساختمان مسکونی ،اداری ،تجاری و اقامتی را در کارنامه خود دارد .طراحی
نما ،طراحی داخلی ،طراحی روف گاردن و فضای باز خدمات اصلی واحد طراحی گروه بینا در سایر
پروژه های شخصی ،شرکتی و دولتی است .واحد اجرای گروه بینا از مرحله نقشه برداری تا مرحله
تحویل کلید در صنعت ساختمان خدمات ارائه می دهد .اجرای پروژه های طراحی شده در واحد
طراحی گروه بینا ،اجرای پروژه های سایر طراحان و ارائه خدمات به واحد تأمین متریال ،مأموریت
اصلی واحد اجرا ا ست .عالوه بر پروژه های پی تا کلید ،تعداد زیادی پروژه های شاخص نما ،روف
گاردن و دکوراسیون داخلی در سراسر ایران در سال های گذشته توسط این واحد اجرا شده است.
واحد تامین متریال گروه بینا دارای سه زیر مجموعه :واحد صنایع چوب ،واحد بتن و واحد رنگ
است .واحد صنایع چوب شامل تأمین ترمووود ،ساخت پنجره چوبی سه جداره و درهای تمام چوب
است .در و پنجره های گروه بینا استانداردهای  ENاروپا را احراز نموده و تنها صادر کننده این
محصوالت به اروپا هستیم .واحد بتن در دو بخش تولید تایل های پیش ساخته بتنی و بتن در جا
به فعالیت می پردازد .واحد رنگ گروه بینا نمایندگی رسمی شرکت  Sanmarcoایتالیا یکی
معتبرترین تولید کنندگان رنگ در دنیا ،انواع رنگهای داخلی ،نما ،دکوراتیو و رنگ مناسب انواع
سطوح را ارائه می دهد.

تالش می کنیم تا یک نام تجاری ایرانی معتبر در سطح جهانی باشیم.
ارائه محصوالت زیبا ،کارا و با کیفیت در کنار تالش گروهی برای خشنودی همراهان بینا ماموریت ما می باشد.
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