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عایق صوتی: مصالح جاذب سرو صدا، قادرند امواج صوتی را که با سطح آنها برخورد 
می کنند، به گونه ای جذب نمایند که تنها کمتر از50 درصد آن ها باز تاب گردد. وجود حفره ها 
و اندازه و عمق آن ها در دانه های لیکا، سبب می گردد تا اثر صوت به دلیل ایجاد اصطکاک 

مستهلک گردد.
تراکم ناپذیـری: دانه هـای لیـکا در مقابـل فشـار مکانیکـی دایمـی و یـا بارگـزاری 

مکـرر، فشـرده نمی شـوند و نسـبت درصـد هـوای موجـود، ثابـت می مانـد.
جذب آب: وجود منافذ درونی بسته، ساختمان سلولی بخصوص و وجود الیه روکش 
باعث کاهش چشم گیر میزان جذب آب دانه های لیکا نسبت به سایر سبکدانه ها می شود. 

جذب آب دانه های لیکا حداکثر به 18 درصد وزن آن محدود می شود.
واکنـش ناپذیـری: دانه هـای لیـکا، بـا pH حـدود ۷، از نظـر شـیمیایی خنثـی بوده و 
فاقـد هـر گونه مـواد معدنـی واکنش پذیر می باشـد. بنابرایـن باعث هیچ نـوع خورندگی 

و پوسـیدگی سـایر اجزاء نمی شـود.
مقـاوم در برابـر یخ زدگـی: دانه هـای لیـکا چرخه هـای متوالی یخ بنـدان را به راحتی 

تحمـل می کنند.
عمـر مفیـد: عمـر مفیـد دانه های لیـکا بیـش از 100 سـال و چندین برابر انـواع دیگر 

سـبکدانه طبیعی است.

Leca 0.1-4 mm Leca 4-10 mm Leca 10-25 mm

بتن سبک، بلوک سبک، قطعات پیش ساخته، پر کننده سبک، مالت لیکا، تصفیه آب، کشاورزی )در ترکیب با خاک( از قبیل کشت آبی و ...

بتن سبک پر کننده، تصفیه آب و فاضالب، زهکشی، کشاورزی از قبیل تزیین، کشت آبی، صیفی جات گلخانه ای، گلدان های آپارتمانی و ...

شیب بندی و کف سازی ، پر کننده سبک ، راه سازی و کشاورزی 
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بتن سبک ، بلوک سبک، قطعات پیش ساخته، شیب بندی و کف سازی، کشت آبی، تزئین گلدان های آپارتمانی و فضای سبز

دانه بندی
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وزن کـم: بـا کاهـش وزن، ابعـاد اجـزاء سـازه ای و هزینه های سـازه ای سـاختمان کاهـش می یابد. ضمنا از آنجـا که نیروی زلزله وارد بر سـازه ، رابطه مسـتقیم با وزن سـازه 
دارد ، با اسـتفاده از محصوالت لیکا ، نیروی مؤثر زلزله کاهش می یابد. وزن دیوار چیده شـده با بلوک لیکا در مقایسـه با مصالح سـنتی مانند آجر 2/5 برابر کمتر می باشـد. دیوار 
چینـی در سـاختمان هایی کـه انتخـاب دیـوار بعـد از محاسـبه سـازه صورت پذیرفتـه، ضریب اطمینـان سـاختمان بدلیل سبک سـازی افزایش می یابـد و همچنین بـا افزایش 

سـرعت اجرا ، کاهش مصرف مال ت و سـهولت اجرای تأسیسـات همراه می باشد.

مقاومـت حرارتـی:  سـبکدانه لیـکا بـا داشـتن ضریـب هدایـت حرارتی 0.09w/mk طبـق طبقه بندی مقـررات ملی سـاختمان جز گـروه مصالح عایق حرارتی دسـته 
بنـدی شـده اسـت. بتن سـاخته شـده با این سـبکدانه بدلیل تخلخل درونـی دارای مقاومت حرارتـی باالیی اسـت و با چگالی 600 تـا ۷00 کیلوگرم بر متر مکعـب دارای ضریب 
هدایـت حرارتـی w/mk 0.12 می باشـد. ترکیـب ایـن بتن سـبکدانه عایـق با فیلمهای هـوای میانـی در تولید بلوک باعث می شـود تـا حداکثـر مقاومت حرارتـی الزم برای 
انـواع دیوارهـا در گـروه 1و2 و3 مبحـث نوزدهـم مقـررات ملی سـاختمان تامین گردد. اسـتفاده از بلوک لیکا در عایقـکاری دیوارهای پیرامونی مورد تایید سـازمان بهینه سـازی 

مصـرف سـوخت کشـور قـرار گرفته اسـت و دیـوار تولید شـده با این بلوکهـا بعنوان عایق همگن محسـوب می شـود.

رفتـار در برابـر آتـش: بـرای دیـوار هایـی کـه بـا قطعات بلـوک های پایه سـیمانی سـاخته می شـوند درصورتی کـه دارای مـواد آلی و سـوختنی کمتـر از یک درصد 
وزنـی یـا حجمـی باشـند، بـدون نیـاز بـه آزمـون در گـروه A 1 واکنش در برابر آتش دسـته بندی می شـود. آزمایشـات انجام شـده طبق اسـتاندارد ملـی به شـماره  12055 و 
BS EN 1363 در مـورد انـواع دیوارهای سـاخته شـده با بلوکهای لیکا نشـان دهنده آن اسـت کـه معیارهای ظرفیت باربری، یکپارچگی و نارسـانایی حرارتی تامین می شـود. 
دیـوار ساخته شـده بـا بلـوک لیـکا بـا عـرض حداقـل 15 سـانتی متر دارای 4 سـاعت مقاومـت در برابر آتش اسـت. با توجـه به زمـان مقاومت الزم پوسـته های سـاختمانی در 

برابـر آتـش الزم اسـت بلـوک مـورد نظر با انطبـاق دادن مشـخصات فنی و نتایج آزمایشـگاهی انتخاب شـود.

لیکا در سـاختمان

بلوک هـای سـبک لیـکا از رایج تریـن قطعـات پیـش سـاخته سـبک بتنی هسـتند. ایـن بلوک ها بـا اختالط سـبکدانه لیـکا، سـیمان و آب در دسـتگاه های تمـام اتوماتیک 
بصـورت توپـر و توخالـی قالب گیـری و تولیـد می شـوند. کلیـه بلوک هـای لیـکا طبـق اسـتاندارد ملـی ایـران بـه شـماره ۷۷82 "بلوک های سـیمانی سـبک غیـر باربر" و 
اسـتاندارد ASTM تولیـد می گردنـد. ایـن بلوک هـا در سـاخت دیوارهـای غیـر باربـر تیغـه ای، جانبی، پوشـش خارجی، دو جـداره، ضد حریق بـا هدف عایقـکاری صوتی و 
حرارتـی اسـتفاده می شـوند. سـبک بـودن بتـن لیـکا و امـکان تولیـد بلوک بصـورت چند جـداره تـو خالی باعث می شـوند. بلـوک لیـکا حداکثر عایـق حرارتـی و صوتی را 

در طیف محصوالت سـبک سـاختمانی داشـته باشـد.

برخی از ویژگی های مهم بلوک های سبک لیکا
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راحتـی در اجـرا: کیفیـت دیوارهـا بسـتگی بـه کیفیـت مصالـح و کیفیـت سـاخت دارد. معمواًل کیفیت سـاخت در مـورد مصالحی کـه نظارت و 
تخصـص ویـژه ای الزم نداشـته و بـا نیروهـای اجرایی متداول سـازگاری داشـته باشـند، نسـبت به دیوار هایـی که نیاز به نصاب مخصـوص، ابزار 

هـای گوناگـون، دیتیل هـای سـاختمانی ویـژه و نظارت های خاص دارنـد به راحتی تأمین می شـود.
ــا اندازه هــای مختلــف می تــوان از نیمــه و آجــر لیــکا  بلــوک هــای لیــکا در 32 نــوع قالــب متفــاوت تولیــد شــده و بــرای تأمیــن قطعــات ب
اســتفاده نمــود و نیــازی بــه خــرد کــردن بلــوک نیســت. ایــن موضــوع باعــث کاهــش پــرت در ســاخت می شــود. ضمنــًا شــیار زدن جهــت 
عبــور تأسیســات برقــی و مکانیکــی بــه راحتــی توســط شــیارزن صــورت می پذیــرد. معمــواًل شــیار زدن بــر روی بلوک هــای توخالــی نســبت 
بــه بلوک هــای توپــر بســیار راحت تــر بــوده و پــس از تخریــب یــک جــداره دیــوار بلــوک حداقــل جــداره  دیگــر ســالم می مانــد. در بلــوک هــای 

توپــر معمــواًل امتــداد شــیار زده شــده بــر روی بلــوک بصــورت تــرک در ســطح مقابــل بلــوک نمایــان می شــود.

امکان نصب کاشی، سرامیک و سنگ بصورت مستقیم بر روی بلوک لیکا   میخ پذیری 

 امکان اندود گچ کاری بدون نیاز به الیه گچ و خاک

  امکان برش کاری و نصب جعبه تقسیم برق  امکان شیارزنی آسان بر روی بلوک و پر کردن آن بوسیله انواع مالت

 امکان نصب قفسه، کابینت و کمد بر روی دیوار

تـرک نخـوردن و جمـع شـدگی کنتـرل شـده:  قطعـات بتنـی و بلـوک هـای سـیمانی بـر اثـر جمـع شـدن خمیـر سـیمان به مـرور زمان 
در اثـر تکمیـل فراینـد هیدراتاسـیون جمـع مـی شـوند )Shrinkage(. ایـن جمع شـدگی اگـر بیـش از انـدازه باشـد می توانـد باعـث ایجـاد 
ترک هـای ریـز در داخـل بافـت بتـن شـده و مقاومـت بتـن را بـه شـدت کاهـش مـی دهنـد. جمـع شـدگی معمـواًل در بتن هایی کـه فاقد 
دانـه می باشـند ماننـد فـوم بتـن و بتن هـای گازی بیشـتر اتفـاق می افتـد. در اسـتاندارد ASTM حداکثـر میـزان جمع شـدگی 0.065 درصـد 
طـول بلـوک تعیین شـده اسـت. میـزان جمـع شـدگی در بلـوک لیـکا بـه مراتـب کمتـر از میـزان مجـاز بـوده و مانـع از تـرک خوردگـی و 

جمع شـدگی در دیـوار می شـود. 
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ــرژی و کوچــک  ــی در مصــرف ان ــه جوی ــه تنهــا باعــث صرف آســایش حرارتــی ) Comfort( : عایق ســازی پوســته خارجــی ســاختمانها ن
شــدن تأسیســات گرمایشــی و سرمایشــی مــی گــردد بلکــه تأمیــن کننــده آســایش حرارتــی ســاکنین ابنیــه می باشــد. در صــورت عــدم اســتفاده 
از مصالــح عایــق بــا مقاومــت حرارتــی مناســب در صورتــی کــه اختــالف دمــای محیــط داخــل ســاختمان بــا دمــای ســطح داخلــی دیــوار بیشــتر 
از 3 درجــه ســانتی گــراد )Δ t <3°C( باشــد موجــب می شــود تــا دیــوار غیــر عایــق، عملکــرد انتقــال حرارتــی از نــوع تشعشــعی داشــته و بــدن 
انســان بــا تبــادالت حرارتــی تشعشــعی و اتــالف انــرژی احســاس نارضایتــی مورمــور شــدن در اثــر ســرما یــا گرما زدگــی داشــته باشــد. ایــن 
احســاس کــه بــه دلیــل عــدم تعــادل نســبی متابولیســم بــدن اتفــاق مــی افتــد باعــث از بیــن رفتــن آســایش و ســالمتی شــده و بــه شــدت از 

بــازده انســان می کاهــد و تأثیــرات ســوء بــر روی رفتــار و اعصــاب خواهــد گذاشــت .
بــه عنــوان مثــال اگــر اختــالف دمــای اتــاق و ســطح دیــوار بیــش از 3 درجــه باشــند ســطح دیــوار عملکــرد تشعشــعی داشــته و ســوز ســرما را  در 
زمســتان منتقــل مــی نمایــد. در صورتــی کــه فــردی در مجــاورت ایــن دیــوار باشــد ســرمای انتقــال یافتــه از ســطح دیــوار باعــث ایجــاد کرختــی 
و سســتی در فــرد مــی شــود. اســتفاده از بلــوک لیــکا بــا توجــه بــه مقاومــت حرارتــی بــاال باعــث می شــود تــا دمــای داخــل ســاختمان بــا ســطح 

دیــوار اختــالف پیــدا نکــرده و دیــوار عملکــرد تشعشــعی نداشــته باشــد و شــرایط آســایش تامیــن گــردد. 

پایـداری و مقاومـت )مکانیکـی(:  در اکثـر سـاختمانهای امروزی به دلیل داشـتن اسـکلت فلزی یا بتنـی وظیفه باربری بر عهده اجزاء سـازه ای 
سـاختمان می باشـد و اکثـراً  دیوارهـا غیرباربـر هسـتند. امـا دیوارها علیرغم نداشـتن وظیفه باربـری و عملکرد سـازه ای بایـد دارای حداقل مقاومت 

جهـت پایـداری در مقابل عوامل ذیل را داشـته باشـند:
1. باید توانایی تحمل وزن دیوار را داشته باشد.

2. باید توانایی تحمل وزن یا بار اسـتاتیکی قطعات نما، پالسـتر و سـایر قطعات الحاقی مانند قفسـه و کابینت نصب شـده بر روی دیوار را داشـته باشـد.
ضمناً تحمل باربری وزن قطعات و یا سـنگ نصب شـده بر روی دیوار که توسـط چفت و بسـت ها )اسـکوپ ها( و یا مالت پشـت سـنگ به دیوار منتقل 

می شـود را داشته باشد.
3. مقاومــت کافــی در برابــر ضربــات، مخصوصــاً ضربــات عمــود بــر صفحــه دیــوار راداشــته باشــد. از رایــج تریــن ایــن ضربــات ، تــکان هــای ناشــی از  
بــاز و بســته کــردن درب و پنجــره هــا در ســاختمان اســت. در صورتــی کــه دیــوار مقاومــت کافــی در برابــر ضربه را نداشــته باشــد، دیــوار در کنار فریم هــای درب 

و پنجــره تــرک خواهد خــورد.
4. تحمل ایستایی در برابر نیروهای پایدار استاتیکی و فعال دینامیکی باد را داشته باشد. 

5. مقاومــت کافــی در برابــر تغییــر شــکل هــای ناشــی از انقبــاض و انبســاط حرارتــی، تغییــرات االســتیکی اســکلت ســاختمان و تغییــر شــکل های 
ارتجاعی را داشـــته باشـد.

بلوکهـای لیـکا طبـق اسـتاندارد ASTM و اسـتاندارد ملی ایران بـه شـماره ۷۷82 دارای حداقل مقاومت 20 کیلوگرم بر سـانتی متر مربع می باشـند. 
مقاومـت فشـاری تضمین کننـده مقاومتهای الزم برای یک دیواراسـتاندارد غیر باربر اسـت.  

t1= 2°C

دمای جداره خارجی دیوار t0= 20°C

t2= 7°C

دمای جداره داخلی دیوار

دمای  محیط

t1= 2°C

دمای جداره خارجی دیوار

t2= 18°C

t0= 20°C

دمای جداره داخلی دیوار

دمای محیط

دیوار غیرعایق با عملکرد تشعشعی دیوارعایق

WWW.leca.ir5
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مهاربنـدی : )درز قائـم مـات(:  در مـورد نیروهایـی کـه بـه صـورت نیـروی عمـود برصفحـه دیـوار وارد می شـوند، الین های مـالت باعث 
عـدم جداشـدگی و دررفتگـی بلـوک از دیـوار مـی شـوند. عـالوه بـر آن بـار تمـام قطعات نمـا و وزن هـای الحاقـی نصب شـده بـر روی دیوار، 
خمیدگـی ناشـی از لنگرهـای پیچشـی ایجـاد می کنـد و موجـب واژگونـی آن به خصـوص در مواقع تغییر شـکل سـاختمان بر اثر زلزله می شـود.

در صورتـی کـه بلـوک تنهـا توسـط الیـن مـالت باال و پاییـن در دیوار مهار شـده باشـد مقاومت کمتـری در مقابـل واژگونی دارد . ایـن در مورد 
بلوکهایـی کـه دارای شـکل مکعبـی و گوشـه هـای صـاف مـی باشـند و بلوکهایی با اتصال سـرد نـر و مادینگی دارد صـدق می کند. ایـن بلوکها 
در اثـر واژگـون شـدن نیروهـای عمـود بـر صفحـه دیـوار بـه راحتـی از دیـوار خـارج می شـوند بـه همین دلیـل آئیـن نامـه  2800 زلزلـه ایران   

اجـرای درز قائـم مـالت ریـزی یا هـرزه مالت بیـن بلوکهـا را اجباری دانسته اسـت.
وجـود تـو رفتگـی )مادینگـی( در دو سـر بلوکهـای لیـکا باعث شـده تا در هنـگام اجرا قسـمتی از مـالت در حفره ایجاد شـده بین دو بلـوک وارد 
شـود و بلوکهـا در عمـل از کنـار نیـز بـه همدیگـر مهار شـوند. در ایـن حالت بلوک از چهار طرف در دیوار مهار شـده و دیـوار در زلزله به صورت همگن 

می نماید. عمل 

مهار توسط مالت قائم

مهار توسط مالت  افقی

مهار توسط مالت  افقی

مهار توسط مالت قائم
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شـکل و ابعاد قطعات مورد اسـتفاده در دیوار: در صورت اسـتفاده از قطعات بلوک در سـاخت دیوار طبق اسـتاندارد ASTM توصیه می شـود تا ارتفاع 
بلوک نهایتاً به 20 سـانتیمتر محدود گردد. قطعاتی با ارتفاع باالی 20 سـانتیمتر  با اسـتفاده از مالت در دیوار به طور مناسـب مهار نشـده و مثل قطعاتی همانند 
پـالک هـا یـا پنـل های سـاختمانی باید تدابیر دیگـری جهت مهار  بنـدی در دیوار بـرای آن ها اندیشـید. ضمنـاً تلورانس ابعـادی بلوک ها بـه خصوص در 
عـرض بایـد حداکثـر دارای رواداری 3± میلیمتـر باشـد. درصـورت اسـتفاده از بلـوک هایی با ابعـاد متفاوت ضخامت الیه ی پالسـتر زیاد شـده و باعث 

سـنگینی دیـوار  می شـود. بلوک هـای تولیدی لیـکا در خطوط کامـال اتوماتیک دارای حداقـل تلورانس ابعادی می باشـند .

استفاده از مصالح پایه استاندارد: در ساخت انواع دیوارهای غیر باربر می بایست از مصالحی استفاده نمود که با دوام بوده ، در سطح لکه گذاری یا 
زدگی ایجاد نکنند، در اثر سیکل های ذوب و یخبندان خرد نشوند و در سایر اجزا خصوصاً اجزا سازه ای خوردگی و پوسیدگی ایجاد نکنند. شوره 

1. دیوارهای پیرامونی، جداکننده فضاهای کنترل نشـده خارجی سـاختمان از فضاهای داخلی سـاختمان می باشـند. از آنجاییکه شـرایط دمایی و درصد 
رطوبت در دو طرف دیوار متفاوت اسـت، فشـار جزئی هوا در جایی که رطوبت و دمای هوا بیشـتر باشـد باالتر خواهد بود و رطوبت نسـبی هوای تحت 
فشـار از طـرف منطقـه گرم تـر و مرطوب تـر از داخل دیوار به سـمت قسـمت سـردتر و خشـک تر جریان پیـدا می کند. ایـن جریان رطوبـت نمک ها و 
اکسـیدهای ناخالـص را در خـود حـل کـرده و با خود به سـطح مـی آورد که به صورت شـوره و زردآبه ظاهر می شـوند. ) این موضوع غالبـاً در دیوارهایی 
کـه بـا اسـتفاده از بلوکهایـی بـا پوکه هـای معدنی کـه به صورت کنترل نشـده و حـاوی نمک های ناخالص، اکسـیدهای آهن و آهک می باشـند بسـیار 

رایـج بـوده و طبله کردن سـطح دیوار و شـوره زدگی اتفـاق می افتد(.
2. مصالح اسـتفاده شـده در دیوار باید دوام الزم در برابر تحمل سـیکل های ذوب و یخبندان را داشـته باشـد. رطوبت باران و سـایر رطوبت ها در فصول 
سـرد سـال یـخ بسـته و طـی گرم شـدن در روز ، یخ میان بافتی ذوب خواهد شـد . در صورت نامناسـب بـودن مصالح مصرفی در دیوار بعـد از چند نوبت 

یخ زدگی و ذوب شـدن شـاهد افت شـدید مقاومت فشـاری دیوار و یا پوسـته شـدن سـطح و یا جداشـدگی نما خواهیم بود.
3. در صورت عدم کنترل مصالح اولیه مصرفی در دیوار و استفاده از مصالحی که حاوی مصالح خورنده مانند آهک هستند باعث خوردگی اجزای فلزی سازه، لوله ها 

و تأسیسات، نعل درگاه ها و غیره می شود. استفاده از این مصالح به شدت برعمر مفید ساختمان تأثیرگذاشته و می توانند خطرناک باشد.

مقاومـت صوتـی: صـدا مـوج مکانیکـی طولـی اسـت که در گازهـا ، مایعـات و جامدات منتشـر می گردد. گسـتره بسـامدی امـواج صوتی قابل 
شـنیدن بـرای انسـان بیـن 20 تـا 20 هـزار هرتز می باشـد. اکثـر صداهای مزاحـم و آزار دهنـده ای که در سـاختمانها وجـود دارنـد مانند صدای 
صحبـت کـردن ، موزیـک و ... صداهایـی هسـتند کـه در محیـط هـوا منتقـل شـده و بـه صداهـای هوابـرد معروفنـد. جـداره هـای سـاختمانها 
بخصـوص دیوارهـا بایـد دارای مقاومـت صوتـی کافـی بـه اندازه ای باشـند که صدای عبوری از آنها از آسـتانه شـنوایی انسـان کمتر باشـد یا در 
حدی باشـد که بصورت صدای نا مشـخص شـنیده شـوند. بلوکهای لیکا بر اســاس آزمایشـات انجام شـده منطبق بر اسـتاندارد ملـــی شـماره 
8568 ایـران و ISO 140-3 دارای باالتریـن مقاومـت صوتـی در رده بلوکهـای سـبک مـی باشـند . می تـوان بـا توجـه بـه الزامات خواسـته 
شـده در مبحـث هیجدهـم مقـررات ملـی سـاختمان مقاومت دیوار خواسـته شـده را به راحتی بـا انطباق مشـخصات فنـی و مقاومت صوتی 

الزم بـا یکـی از دیوارهـای سـاخته شـده بـا بلوک لیـکا تامیـن نمود. 

شوره زدگی در اثر متبلور شدن نمک های ناخالص درون 
بلوک های غیر استاندارد

شوره زدگی

Rw1=65%
رطوبت نسبی هوای 

خارج ساختمان

t1= 37°C

تبادل جریان رطوبت توسط دیوار

دمای محیط خارج ساختمان

Rw2=30%
رطوبت نسبی هوای 

داخل ساختمان

t2= 20°C
دمای محیط داخل ساختمان
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Size: 49×19×20 cm
Max. Weight: 12.8 kg

Sound Resistance: 53 dB
دیواری توخالی ته پر )چهارجداره(

Size: 49×17.5×20 cm
Max. Weight: 12 kg

Sound Resistance: 50 dB
دیواری توخالی ته پر )سه جداره(

Size: 49×25×20 cm
Max. Weight: 19 kg

Sound Resistance: 54 dB
دیواری توخالی )هشت جداره(

Size: 20×5×10 cm
Max. Weight: 1.25 kg

بلوک لیکا در ابعاد آجر

Size: 24×19×20 cm
Max. Weight: 5.7 kg
دیواری توخالی ته پر )نیمه(

Size: 20×10×20 cm
Max. Weight: 4 kg

تیغه ای توپر )نیمه(

Size: 24×14.5×20 cm
Max. Weight: 4.7 kg
دیواری توخالی ته پر )نیمه(

Size: 49×10×20 cm
Max. Weight: 9.5 kg
Strength: 45kg/cm2

تیغه ای توپر

Size: 40×10×20 cm
Max. Weight: 5.8 kg

Sound Resistance: 46 dB
تیغه ای توخالی ته پر با دو سوراخ

Size: 40×7×20 cm
Max. Weight: 3.7 kg

Sound Resistance: 46 dB
تیغه ای توخالی ته پر با دو سوراخ

Size: 49×8×20 cm
Max. Weight: 7.2 kg

تیغه ای توپر

Size: 49×12×20 cm
Max. Weight: 9.2 kg

Sound Resistance: 49 dB
دیواری توخالی  )سه جداره(

Size: 49×19×20 cm
Max. Weight: 12 kg

Sound Resistance:  47 dB   
دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ

Size: 49×10×20 cm
Max. Weight: 7.5 kg

Sound Resistance: 47 dB
تیغه ای توخالی ته پر )سه جداره(

Size: 49×14.5×20 cm
Max. Weight: 10.7 kg

Sound Resistance: 51 dB
دیواری توخالی ته پر )سه جداره(

 Size: 49×14.5 ×20 cm
 Max. Weight: 11 kg

 Sound Resistance: 51dB
)دیواری توخالی )چهارجداره

Size: 40×19×20 cm
Max. Weight: 7.7 kg
Strength: 20kg/cm2

U شکل نعل درگاه

Size: 40×19×20 cm
Max. Weight: 8 kg
Strength: 20kg/cm2

H شکل

Size: 49×14.5×20 cm
Max. Weight: 9.5 kg

Sound Resistance: 46 dB
دیواری توخالی ته پر با سه سوراخ

Size: 40×10×20 cm
Max. Weight: 8 kg
تیغه ای توپر فارسی بُر
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بلوک زیست محیطی با اتالف انرژی نزدیک به صفر
)Green Block( بلوک سبز

cm 20 × 25 × 4۹ هشت جداره 

بیش از 54 دسی بل

1۹/5 کیلوگرم

20 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

۷80 کیلوگرم بر مترمکعب

0/3۷

بیش از 240 دقیقه

ساختمان هایی با مصرف انرژی نزدیک به صفر )Passive House( ، هتل های پنج ستاره، 
سینماها، سالن های اجرای موسیقی ، مراکز تجاری و...

ابعاد

کاربرد

مقاومت صوتی

حداکثر وزن بلوک

مقاومت فشاری

حداکثر چگالی فضایی

ضریب انتقال حرارتی بلوک

زمان مقاومت در برابر آتش

نی
ت ف

صا
شخ

م

محصـول جدید شـرکت لیکا جهت عایق سـازی دیوار سـاختمان هایی اسـت کـه از نظر مصرف انـرژی نزدیک به صفر و در طبقه سـاختمان های 
سـبز می باشـد. ایـن بلـوک دارای هشـت الیـه بتـن سـبک لیـکا و هفت الیـه فیلم میانـی هـوا می باشـد و دارای ضریـب انتقال حـرارت  معادل  
w/m2c 0/3۷ می باشـد. ضمنـا ایـن بلـوک  بـا توجـه بـه دارا بـودن مقاومـت صوتـی حدود 54 دسـی بـل می توانـد دیوار مناسـبی برای سـالن 

هـای آمفـی تئاتـر ، سـینما، سـالن های اجتماعـات و عایق سـازی صوتـی مکان هایـی با سیسـتم های صوتی خاص باشـد.

Leca
Green Block

w/m2c
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ــاال قــرار می گیرنــد کــه  ــا توجــه بــه داشــتن مقاومــت حرارتــی در گــروه بلوک هــای عایــق حرارتــی ب بلوک هــای چنــد جــداره لیــکا ب
ــن  ــه بت ــن الی ــتن چندی ــوند. داش ــد می ش ــداره تولی ــش ج ــار، ش ــه، چه ــورت س ــا بص ــن بلوک ه ــوند. ای ــناخته می ش ــو ش ــام ترم ــا ن ب
ــق  ــوار عای ــوان دی ــکا بعن ــا لی ــده ب ــاخته ش ــوار س ــود دی ــث می ش ــی باع ــوای میان ــای ه ــدد فیلم ه ــای متع ــل و الیه ه ــبک متخلخ س
همگــن پاســخگویی نیــاز عایق ســازی پوســته های خارجــی حتــی در مناطــق بســیار گــرم و یــا ســرد باشــد. بدیهــی اســت بــا افزایــش 

ــد. ــش می یاب ــوک افزای ــی بل ــت حرارت ــا مقاوم ــداد جداره ه تع
عــالوه بــر ویژگی هــای عایــق حرارتــی و صوتــی عبــور لولــه هــای تاسیســاتی در الیه هــای جداگانــه باعــث حفــظ مقاومــت حرارتــی 

ــوار می شــود. ــی اســتحکام دی و صوت

)Thermo Block(  بلوک تـرمــو

مقاومت صوتی

حداکثر وزن بلوک

مقاومت فشاری

حداکثر چگالی فضایی

ضریب انتقال حرارتی بلوک

زمان مقاومت در برابر آتش

کاربرد

نی
ت ف

صا
شخ

م

cm ۲۰ × ۱۷/۵ × ۴۹ سه جداره ابعاد

50 دسی بل

12 کیلوگرم

20 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

۷00 کیلوگرم بر مترمکعب

0/۷4 w/m2c 

بیش از 240 دقیقه

عایق بندی دیوارهای پیرامونی ساختمان، تأمین کننده الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی 
ساختمان، مناسب برای ساختمان های قرارگرفته در شرایط آب وهوایی سخت

Leca
Thermo Block

ض 20
ا عر

اره ب
4 جد

ض 1۷/5
ا عر

اره ب
3 جد

ض 15
ا عر

اره ب
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بهتریـن روش عایـق کاری صوتـی، در هنـگام سـاخت بنـا اسـت. زیـرا پس از سـفتکاری، عایـق کاری به وسـیله افزودن الیه هـای عایق به صورت پوششـی 
و پاششـی بـه دیوارهـا بسـیار پـر هزینـه و همـراه با مشـکالت اجرایی می باشـد. لذا بـرای تامین این شـرایط بایـد از مصالحی در دیوارها اسـتفاده شـود که با 
حداقـل وزن حداکثـر صدابنـدی ایجـاد شـود.  بـه  ایـن گـروه بلوک های لیـکا که طبـق نتایج آزمایشـگاهی معتبـر دارای مقاومت صوتی بیشـتر از 50 دسـی 
بـل مـی باشـند، بلـوک هـای سـوپر آکوسـتیک گفتـه می شـود. ایـن بلـوک هـا دارای مقاومـت صوتی مناسـب جهت سـاخت دیـوار بیـن دو واحد مسـکونی 

مجـاور و اتاق هـای هتل و ... هسـتند.

  ایجاد یک الیه عایق با حداقل وزن
  مقاومت صوتی باالی دیوار در برابر صداهای هوا برد

  افزایش فضای مفید درون ساختمان ها با توجه به عرض کم
  روش عایق بندی صوتی با نازل ترین قیمت
  عایق بندی حرارتی عالوه بر عایق صوتی
  جهت دیوارچینی پیرامونی کنار بزرگراه ها

 )Super Acoustic Block( بلوک سوپراکوستیک

مزایای بلوک سوپراکوستیک لیکا
  امکان عبور تأسیسات هر کدام از واحدهای مجاور درون 

دیواره مستقل به طور جداگانه
  عدم نیاز به مهاربندی تا دهنه های 6 متر

  امکان نصب تابلو و تجهیزات به روی دیوار بدون آسیب 
رساندن به دیوار همسایه مجاور

Leca Super 
Acoustic Block

نی
ت ف

صا
شخ

م

ابعاد

کاربرد

مقاومت صوتی

وزن بلوک

مقاومت فشاری

چگالی فضایی

ضریب هدایت حرارتی بتن سبکدانه

زمان مقاومت در برابر آتش

cm ۲۰ × ۱۴/۵ × ۴۹ چهار جداره 

۵۱ دسی بل

۱۱ کیلوگرم

۲۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع

77۵ کیلوگرم بر مترمکعب

۰/66 w/m2c

بیش از ۲۴۰ دقیقه

دیوارهای بین دو واحد مسکونی مجاور، دیوارهای جدا کننده در هتل ها 
جدا کننده دو کالس مجاور در کاربری های آموزشی، جدا کننده فضاهای مجاور در بیمارستان
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- کلیه بلوک های سیمانی سبک غیرباربر می بایست الزامات استاندارد ملی ایران به شماره ۷۷82 را تامین نمایند.

  بند 5-1 ابالغیه: سبز = دیوارهای پیرامونی با حداقل ضریب انتقال حرارت 0،88 وات متر مربع درجه کلوین )در تهران(

 بند 5-2 ابالغیه: آبی = دیوارهای مجاور بین دو واحد همسایگی با حداقل مقاومت صوتی 50 دسی بل

 بند 5-3 ابالغیه: قرمز = دیوارهای بین راهروها، آسانسور و شفت  ها با مقاومت در برابر آتش 2 ساعته

 زرد = دیوارهای تیغه چینی )پارتیشن( با ضخامت( 8 الی 10 سانتی متر طبق استاندارد ۷۷82

راهنمای انتخاب بلوک در دیوارها بر اساس عملکردها
)عایق حرارت، صوت و مقامت در برابر  آتش(

www.le
ca

.ir 

يکا
ت ل
شرک



)Ready Mix Mortar( مات آماده و عایق لیکا
مــالت از خــوب مخلــوط کــردن یــک مــاده چســباننده ماننــد ســیمان یــا گــچ و یــک جســم پرکننــده ماننــد دانه هــای ریــز و درشــت ســبکدانه یــا  ماســه 
تهیــه می شــود. مالت هــای خشــک آمــاده لیــکا در انــواع بنایــی مخصــوص بلــوک چینــی و ســایر امــور بنایــی، مــالت پالســتر مخصــوص انــدودکاری و 
مــالت بــا جــذب آب کــم بــرای انــدود دیوارهــای پیرامونــی و محافظــت در برابــر کــج بــازان تولیــد می گردنــد. ایــن مالتهــا از نظــر اختــالط ریزدانه هــای 
لیــکا، ســیمان و انــواع افزودنی هــای بتــن در میکســرهای صنعتــی تولیــد می شــود.  دیوارهــای ســاخته شــده بــا بلــوک لیــکا از نــوع دیــوار عایــق همگــن 
ــر بتــن ســبک لیــکا می باشــد( پــل  ــاال )تقریبــا 6 براب ــا مــالت ماســه ســیمان کــه دارای هدایــت حرارتــی ب ــوار ب می باشــند. در صــورت اجــرا کــردن دی
حرارتــی در طرفیــن دیــوار ایجــاد شــده و مقاومــت حرارتــی پوســته بــه شــدت کاســته می شــود. بــه همیــن دلیــل توصیــه مــی شــود  تــا در دیوارچینــی بــا 

انــواع دیــوار لیــکا جهــت یکپارچگــی عایــق همگــن از مالتهــای آمــاده ســبک و عایــق اســتفاده شــود.

ویژگی های انواع مات لیکا  
سبکي، داراي وزني برابر نصف مالت هاي معمولی   .1

عایق حرارتی و صوتی مناسب  .2
حذف پل های حرارتی درون الیه مالت معمولی  .3

اطمینان از کیفیت محصول و همگني مالت به دست آمده  .۴
کارپذیري مناسب  .۵

استفاده سریع و آسان در تمام مناطق  .۶
چسبندگی مناسب با بلوک هاي سبک  .۷

فاقد مواد آلي و زیان آور  .۸
مقاوم در برابر یخ بندان  .۹
افت اسالمپ بسیار کم  .1۰

به حداقل رساندن ترک هاي ایجاد شده  .11
)Internal Curing( فراهم آوردن شرایط مناسب عمل آوري، به دلیل داشتن تخلخل داخلي  .12

WWW.leca.ir13
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  مات بنایی
مـالت بنایـی بـه منظـور دیوارچینی انـواع بلـوک و آجر بـه کار می رود. 
مالت هـای تولید شـده بـا شـیوه تولید سـنتی در کارگاه هـا فاقد کیفیت 
بـوده و از طرفـی )علیرغم داشـتن 15درصد ز سـطح پوشـش( به عنوان 
پـل حرارتـی، شـرایط نامناسـبی را بـه دلیـل هدردهـی انـرژی ایجـاد 
می کننـد، در حالی کـه بـا اسـتفاده از مـالت لیـکا می تـوان عـالوه بر 
داشـتن مالتـی بـا ویژگی هـای مطلـوب از هـدر رفتـن انـرژی در 

نمود. جلوگیـری  سـاختمان 

  مات پاستر 
نرمه و  یا خاکستری و همین طور  به دو صورت سفید  مالت پالستر 
درشت بر اساس سفارش مشتری قابل ارائه است. این مالت با توجه به 
ترکیبات ممتاز خود در محیط های بسیار  گرم  دچار ترک های انقباضی 

نمی شود. بنابراین نمایی یکدست و بدون ترک ایجاد می شود. 
عدم وجود ترک های انقباضی ناشـی از یکی از مشـخصه های برتر سـبکدانه 
لیـکا بـه نـام عمـل آوری داخلی اسـت. بدین صـورت کـه دانه لیـکا در زمان 
سـاختن مالت آب اضافی مالت را جذب می کند و در طول فعالیت سـیمانی 

شـدن به عنـوان یک منبـع داخلی بـه بتن باز پـس می دهد. 

  توجیه اقتصادي عمومی استفاده از انواع مات لیکا 

جلوگیري از هدر رفتن و استفاده بیش از اندازه سیمان  .1
استفاده به اندازه و جلوگیري از پرت شدن مالت  .2

کاهش هزینه هاي سازه باربر، به دلیل سبک سازي   .3
کاهش هزینه هاي انرژي مصرفي ساختمان، به دلیل حذف پل های حرارتی و افزایش مقاومت حرارتی دیوار در مالتهای پالستر.   .۴

کاهش هزینه هاي کارگري شامل حمل و نقل مصالح فله و دستمزد اختالط  .۵
افزایـش سـرعت اجرا و در نتیجه سـرعت برگشـت سـرمایه، با اسـتفاده از مالت بنایی بـا کاهش زمان دیوارچینی سـرعت اجرا باالتـر خواهد رفت   .۶

و هزینه های باالسـری کمتر و سـرعت برگشـت سرمایه بیشـتر خواهد بود . 
حذف نیاز به نیروي متخصص ناظر  .۷

امکان انتقال مالت اضافه در بسته بندي مناسب به سایر طبقات یا کارگاه هاي ساختماني   .۸
امکان مرجوع نمودن مالت اضافه به شرکت لیکا، در صورت اعتبار تاریخ مصرف  .۹

  روش کار و میزان مصرف انواع مات
مالت لیکا در بسته های 25 لیتری و 20 کیلوگرمی تهیه و عرضه میشود . برای تهیه مالت بنایی ، مالت پالستر و یا مالت با جذب آب کم تنها کافي 

است محتو ي یک بسته مالت آماده را با توجه به کاربرد مورد نظر با 6 تا 8 لیتر آب مخلوط نموده و استفاده شود. 
میزان مالت مورد نیاز براي هر مترمربع بلوک چیني با ضخامت الیه مالت 1/5 تا 2 سانتیمتر با پر کردن درزهاي قائم، در جدول لحاظ گردیده است.

میـزان مصـرف مـالت پالسـتر بسـتگی به ضخامـت الیه و همچنیـن روش اجـرا و میزان پـرت آن دارد .  ولی بطـور معمول برای هـر مترمربع 
دیوار به میزان زیر مصرف میشـود . مالت پالسـتر پس از آماده سـازی به هر دو روش سـنتی و پاششـی )Shotcrete(  قابل اسـتفاده اسـت. 

1/2 کیسه دیوار 20 سانتي با بلوک لیکا 
1 کیسه دیوار 15 سانتي با بلوک لیکا 

0/8 کیسه دیوار 10 سانتي با بلوک لیکا 
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کف سازي شناور:
در این روش پوکه لیکا بدون استفاده از هیچ چسباننده اي به صورت 
ارتفاع 6-8 سانتي متر ریخته مي شود و سعي  خشکه روي سطح به 
مي شود تا تمامی فضاهاي خالي پر شده و لوله هاي تاسیسات در این 
الیه خوابانیده و محافظت شوند. سپس الیه دانه لیکا تخته کوب شده 
تا سطح آن صاف شود و دانه ها در هم متراکم گردند سپس و روي آن 
به وسیله مالت به ضخامت 3-4 سانتي متر ریخته و تسطیح مي شود. 
وزن  است  کیلوگرم   330 حدود  در  که  لیکا  دانه  چگالي  به  توجه  با 
یک متر مربع کف سازي به ضخامت 6-8 سانتي متر حدود 20 تا 2۷ 

کیلوگرم خواهد بود.

کف سازی  و  شیب بندی با سبکدانه لیکا
کف سازي و شیب بندي در ساختمان ها اقدامي است که به منظور  ایجاد الیه اي جهت هموار سازي و تسطیح یا ایجاد اختالف ارتفاع بین کاربري هاي مختلف، 

هدایت آب هاي سطحي، رساندن تراز سطوح مختلف به سطح پایه و تأمین عایق بندي حرارتي و صوتي صورت مي پذیرد.
35 درصد پرت حرارتی ساختمان از طریق بام آخر صورت می پذیرد و  لزوم عایق کاری بام از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . برای تامین مقاومت حرارتی 
بام آخر می بایست از یک الیه پالستوفوم یا پشم سنگ به ضخامت 5 سانتی متر استفاده و با مصالح دیگری الیه شیب بندی را روی آن اجرا نمود.با استفاده 

از سبک دانه لیکا می توان الیه عایق پالستوفوم یا پشم سنگ را حذف و همزمان با شیب بندی مقاومت حرارتی بام را تامین نمود.
وزن فضایی پوکه های معدنی kg /m3 600 تا 1300  است در حالیکه این مقدار در مورد سبک دانه لیکا kg/m3 300 است. بنابراین وزن فضایی پوکه معدنی 
 0/52 w/mk 0/0۹ و ضریب هدایت حرارتی پوکه معدنی w/mk 2 تا 4 برابر سنگین تر از سبک دانه لیکا می باشد. مقدار ضریب هدایت حرارتی رس منبسط
تا w/mk 0/46 است . بنابراین برای آنکه الیه عایق با پوکه معدنی مقاومت حرارتی یکسان با سبک دانه لیکا داشته باشد، ضخامت آن می بایست بیش از 
2/5 برابر سبک دانه لیکا باشد . از این نظر سبک دانه لیکا در مقایسه با پوکه معدنی علی رغم قیمت بیشتر در هر متر مکعب دارای توجیه اقتصادی می باشد.

روش بتن سبکدانه: 
در این روش از بتن سبکدانه که با مخلوط کردن سبکدانه لیکا، سیمان، ماسه و آب 
در میکسر یا به صورت  دستي تهیه مي شود، استفاده نمود. با توجه به تنوع کاربري و 
مقاومت فشاري خواسته شده و ضخامت الیه کف سازي  نوع دانه بندي تعیین شده و با 
طرح اختالط پیشنهادي شرکت لیکا سبکدانه در بتونیر با سیمان و آب مخلوط مي گردد. 
در بعضي موارد مقدار کمي ماسه )نسبت حجمي 3 لیکا به  1 ماسه( به منظور افزایش 
مقاومت فشاري اضافه مي گردد. در این روش معموال از دانه هاي مخلوط و درشت تر  

لیکا استفاده مي شود.

روش کف سبک به وسیله دوغاب ریزي:
در این روش ابتدا پوکه به صورت خشکه ریخته شده و تسطیح اولیه صورت مي پذیرد. سپس به وسیله پمپ دوغاب ریز، دوغاب روي تمامی سطوح ریخته 
شده و به وسیله شمشه تسطیح نهایي صورت مي پذیرد. در صورت موجود نبودن پمپ دوغاب مي توان از آب پاش هاي بزرگ استفاده نمود. روانی دوغاب باید 

بگونه اي باشد که نه به دلیل سفتي در روي سطح گیر کرده و نه آنقدر روان باشد که همه دوغاب به الیه زیرین منتقل گردد.

مشخصات سبکدانه لیکا به منظور کف سازی و شیب بندی:
• سبکی، 330 کیلوگرم بر متر مکعب

• عایق حرارت )حداکثر ضریب انتقال حرارت بسیار پایین 
) λ=0.09w/mk

• عایق صوت )شاخص کاهش صدای وزن یافته 16 دسی بل(
PH~7 فسادناپذیری و عدم خورندگي •

• فشرده نشدن و تراکم ناپذیري در بارهای معمول
• مقاومت در برابر آتش
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پرکننده زهکش سبک
در پروژه هـای عمرانـی در بسـیاری از مـوارد در پشـت المان هـای حائـل، تونل هـا، 
سـاختمان های پایین تـر از سـطح زمیـن، بندر سـازی و ... احتیـاج بـه یـک پرکننـده 
سـبک می باشـد. ایـن پر کننده هـا عـالوه بـر سـبکی باید قابلیـت زهکشـی ، جذب 
آب پاییـن و هم چنیـن زاویه اصطکاک مناسـب داخلی را داشـته باشـد. اگر از مصالح 
عـادی ماننـد شـن اسـتفاده شـود ، وزن بـار مـرده خـاک پشـت دیـوار حائـل  بـا در 
نظر گرفتـن وزن فضایـی مصالح سـنگین در مقایسـه با لیکا حدود 5 برابر سـنگین تر 

خواهـد بود.

بتن سبک سازه ای
بتن هـای سـبک سـازه  ای ، بتن هایـی هسـتند کـه علی رغـم دارا بـودن چگالـی کمتـر از 2000 
کیلوگـرم بـر متر مکعـب ، مقاومـت فشـاری بیـش از 1۷ مگاپاسـکال دارنـد. سـاخت ایـن بتن ها 
صرفًا با اسـتفاده از سـبکدانه های مقاوم و سـبک امکان پذیر اسـت. شـرکت لیکا در سـال 1385 
بـا تغییـر فـرآوری موفـق بـه تولیـد سـبکدانه سـازه ای در ایـران شـده اسـت. بـا اسـتفاده از این 
بتـن در روی سـقفهای عرشـه فـوالدی و بـا در نظـر گرفتـن مقاومت مشـخصه طرح مـی توان 
سـختی مـورد نظـر دیافـراگ صلـب را تامیـن نمـود. در صورتی کـه ضخامت بتن بطور متوسـط 
12 سـانتیمتر باشـد بـا اسـتفاده از بتـن بـا چگالـی 1600kg/m3-1500 در مقایسـه بـا بتن 
معمولـی بـا چگالـی 2400kg/m3 در هـر متـر مربـع 100 کیلوگـرم سبکسـازی صـورت می 
پذیرد.بتن سـبک سـازه ای بصورت بسـته بندی خشـک آماده توسـط شـرکت لیکا در رده های 

متفـاوت چگالـی و مقاومـت فشـاری تولید مـی گردد.

مقاومت نوع بتن
25Mpa رده 1500

30Mpa رده 1800

راه سازی و ابنیه ژئوتکنیکی
دانه هـای لیـکا بـه دلیل وزن کم ، زهکشـی مناسـب ، کنتـرل موئینگی ، نداشـتن 
نشسـت دراز مـدت و هدایـت حرارتی پایین ، بـرای جلوگیری از یخ زدگی بسـتر ، 
در راه سـازی بر بسـترهای سسـت باتالقی به کار می رود. برای رو سـازی سـبک 

می تـوان از مخلوط هـای قیـری بـا دانه لیـکا اسـتفاده نمود.   
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گواهینامه ها

برخی از پروژه های انجام شده با محصوالت لیکا

مرکز خرید پاالدیوم مرکز خرید سانابرج چناران پارک
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