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با سالم
با احترام به عرض مي رساند شركت پال سيستم اينترنشنال به عالوه دريافت گواهينامه هاي بين المللي از
مراجع معتبر اروپايي و آمريكايي موفق به كسب استاندارد هاي ملي ايران براساس آزمايش هاي دقيق
انجام شده توسط مركز تحقيقات راه ،مسكن و شهرسازي گرديده است و تمامي استانداردهاي ذيل به
محصول پال اعطا شده است.














استاندارد ملی ایران شماره  - 2227-2واکنش در برابر آتش برای مصالح ساختماني -تعيين قابليت نسوختن
استاندارد ملی ایران شماره  - 9288واکنش در برابر آتش برای مصالح و اجزای ساختماني
استانداردملی ایران شماره  - 9289مصالح ساختماني -فرآوردههاي عایق كاري حرارتي فوم پلي یورتان
استاندارد ملی ایران شماره  - 9227مصالح ساختماني -فرآوردههاي عاایق كااري حرارتاي -تعياين مقاومات
حرارتااای و باااریت هااادایت حرارتااای با ا وسااايل لاااوش جااارم مااف ااات شاااده و رو جریاااان حااارار سااان
فرآوردههای با مقاومت حرارتی زیاد و متوسط
استاندارد ملی ایاران شاماره  - 2779مصاالح سااختماني -فارآوردههااي عاایق كااري حرارتاي -تعياين گااالي
ظاهري
استاندارد ملی ایران شاماره  - 2727فارآوردههااي عاایق كااري حرارتاي -مقااوم در جا آ آآ كوتااه ماد باا
غوط وري جزیي
اسااتاندارد ملااای ایااران شااماره  - 2287فاارآوردههااااي عاااایق كاااري حرارتاااي -پایااداری ابعاااادی در شااارایط
آزمایشااهی  27درج سلسيوس و رطوبت نسبی  07درصد
استاندارد ملی ایران شماره  - 2288فرآوردههاي عایقكاري حرارتي  -مقاومت انتقال بخار آآ
استاندارد ملی ایران شماره  - 9798ج آ کنندههای صدا برای استفاده در ساختمان
استاندارد ملی ایران شماره  - 2777مصالح سااختماني -فارآوردههااي عاایق كااري حرارتاي -تعياين طاول و
عرض
استاندارد ملی ایران شماره  - 2778مصالح ساختماني -فرآوردههاي عایق كاري حرارتي -تعيين بخامت
استاندارد ملی ایران شماره  - 2770مصالح ساختماني -فرآوردههاي عایق كاري حرارتي -تعيين جونيا بودن

با تشكر
فريبا مصطفي زاده
مدير داخلي

