
 אודות המוצר 

פלסן מאגד יתרונות ותכונות מכניות מעולות 

תכו�  Æפני≠שטח וסוגי  גוונים  אינספור  לצד 

יכולת  נות אלו מקנות למתכננים ומעצבים 

ליישם את הפתרונות המגוונים ביותר לזיגוג 

ובש� במראה  לזכוכית  דומה  פלסן   Æוקירוי

ממנה  מאתיים  פי  חזק  בהיותו  אך  קיפות¨ 

הוא מתאים במיוחד לשימושים הדורשים גם 

יתרונותיו האקוסטיים   Æלהולם גבוה  עמידות 

הנמוך¨  ומשקלו  גמישותו  בצירוף  והתרמיים¨ 

מאפשרים למתכננים לחסוך בעלויות המ�

תנאי  בכל  עומד  גם  פלסן   Æוההתקנה בנה 

המכניות  תכונותיו  על  ושומר  האויר  מזג 

Æוהאופטיות

Æאתם מכוסים Æפלרם

 מאפיינים ויתרונות 

π∞• מבחר העברות אור עד 

 עמיד להולם¨ אנטי≠ונדאלי

 כושר בידוד אקוסטי גבוה

 מוצע במבחר גוונים אשר לא דוהים

 עומד בכל תנאי מזג האויר

 משקל נמוך ©כמחצית מזכוכית®

 גמיש¨ ניתן לעיצוב קשתי ומגוון

 נוח לעיבוד ולהתקנה

פלסן®
לוח פוליקרבונט שטוח

עיבוד זיגוג פרסוםבניה



 יישומים אופייניים לפלסן®

זיגוג ומיגון

 זיגוג בטיחותי

 מיגון למכונות בתעשייה

 זיגוג תחנות הסעה

 מיגון שקוף לכוחות הבטחון∫ מגיני עינים לקסדות¨ מגיני הפגנות

 מיגון שלטי חוצות

בניה

 פתחי תאורה ≠ סקיילייט

 קירוי שקוף ועמיד לבניינים ואולמות

 קירוי שקוף ועמיד לאצטדיונים

 קירות אקוסטיים

שילוט ופרסום

 שילוט ארוך≠טווח

 מתקני תאורה במגוון צבעים ושקיפויות

 מגוון צורות מעובדות בחום

 עיבוד בואקום¨ כיפוף ועיבוד במכונה

אירופה

אנגליה

ישראל

אמריקה

אוסטרליה

המזרח הרחוק

פלרם ישראל בע“מ
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 תכונות פיזיות אופייניות 

לוח פוליקרבונט שטוח
פלסן®  

ערךיחידותתנאי בדיקה  תכונה                                 ©תקן™™®

®D-792©                             סמ“קמשקל סגוליØ1.2גרם

®D-468©          טמפרטורת עיוות תרמיØHDTסמ“רØק“ג ±Æ∏≤ עומס°C130

50- עד C120°טווח טמפרטורת שירות ≠ טווח קצר

50- עד C100°טווח טמפרטורת שירות ≠ טווח ארוך

®D-696©    מקדם התפשטות תרמית לינאריתmm/m°C0.065

®D-177©                              מוליכות חוםW/m K0.21

®D-638©                           דקהמאמץ בכניעהØ10 מ“מMPa65

®D-638©                             דקהמאמץ בשברØ10 מ“מMPa60

®D-638©                      “דקההתארכות בכניעהØ10%6 מ“מ

®D-638©                       ™דקההתארכות בשברØ90<10% מ“מ

®D-638©                         ™דקהמודול אלסטיותØ10 מ“מMPa2,300

®D-790©                           ™דקהחוזק לכפיפהØ1.3 מ“מMPa100

®D-790©                          ™דקהמודול לכפיפהØ1.3 מ“מMPa2,600

®ISO6607/1 E50©                 ™חוזק לנגיפהJ158

®D-785©                              ™קושי רוקוולR 125סולםR

®D-1003©              ™®%90העברת אור ©לוח שקוף

®D-1003©             ®לוח שקוף© HazeØ0.5>%עכירות

®D-313©                        אינדקס הצהבהYI<1

™בדיקה נערכה עם לוח ≤ מ“מ

™™לפי תקני ASTM מלבד המקומות בהם צוין אחרת

תיאורמוצר

מוגן UV מצד אחדפלסן®

UV2 ®משני הצדדיםפלסן UV מוגן

פני שטח בעלי הטבעה עדינת¨ פריזמטית או E102פלסן® מוטבע

FR ®פלסןUL94 בתקן V-0 עמיד באש¨ בעל סיווג

בעל גימור מט והגנת UV מצד אחדפלסן® מט

מפזר אור בגוון לבן שקוף למחצהפלסן® דיפיוזר

מסנן חום בעל גוון מטאליפלסן® סולר קונטרול

מסנן חום בעל שקיפותפלסן® סולר סמארט

מוגן שחיקה מצד אחד או שנייםפלגרד™

עוביאורך ורוחב

1250 X 2050מ“מ - ≥± מ“מ ±

2050 X 3050מ“מ - ≥± מ“מ ±

 מידות סטנדרטיות

 משפחת מוצרי פלסן®

 תקני אש

 גוונים

 שקוף∫ ללא גוון¨ ברונזה ©20%¨ 50% העברת אור®¨ סולר גריי ©20%¨ 

Æ50% העברת אור®¨ סולר קונטרול ©•∞≥ העברת אור®¨ מט

 שקוף למחצה∫ לבן¨ צהוב¨ אדום¨ דיפיוזר ©פלסן ופלסן UV2 בלבד®

,RAL9001 אטום∫ ירוק כהה¨ אדום¨ שחור¨ כחול כהה¨ קרם 

Æאוף≠ווייט¨ חום¨ אפור כהה ,RAL7035 אפור בהיר

Æאספקת הגוונים לעיל ונוספים¨ אם אינם נמצאים במלאי¨ מותנית בכמות מינימום™

סיווגתקןמדינה

V,1,2ת“י μμ∑ישראל

BS 476/7Class 1Yאנגליה

NSP 92501,4M-1, M-2צרפת

DIN 4102B-1, B-2גרמניה

UL-94V2ארה“ב

D-635-74 (UBC 26-7)CC1ארה“ב

פלסן®

סיווגתקןמדינה

V,2,2ת“י μμ∑ישראל

BS 476/7V-0אנגליה

NSP 92501,4L.O.I=30צרפת

פלסן® FR ©בעל עמידות מוגברת באש®

הואיל ולפלרם תעשיות אין כל שליטה על השימוש שעושה הלקוח בחומר המיוצר על ידה¨ אין כל 

ערובה לקבלת התוצאות שתוארו במסמך זהÆ על כל משתמש לערוך את הבדיקה המתאימה כדי 

לקבוע את התאמת החומר לשימושו המוגדרÆ אין לפרש כל ביטוי באשר לשימוש אפשרי או מוצע 

שמכסה  תעשיות  פלרם  של  כלשהו  פטנט  במסגרת  רשיון  כקביעת  במסמך  המתוארים  בחומרים 

שימוש כזה¨ או כהמלצה לשימוש בחומרים הללו שמפירה פטנט כלשהוÆ פלרם תעשיות או מפיציה 

לא יוכרו כאחראים להפסד כלשהו כתוצאה מהתקנה לא נכונה של החומרÆ בהתאם למדיניות חברת 

פלרם תעשיות לפיתוח מוצרים מתמיד¨ מומלץ לבדוק אצל ספק מקומי של פלרם תעשיות ולוודא 

Æשהמידע ברשותך עדכני
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