
t אודות המוצר 

בעל  פיÆויÆסי שקוף שטוח  לוח  הנו  פלקליר 
סגורים  במקומות  ליישום  אידיליות  תכונות 
והומי אדםÆ בזכות שקיפותו¨ גמישותו¨ עמי�

שהוא  המחמירים  האש  ותקני  בהולם  דותו 
עומד בהם פלקליר הוא מוצר מועדף לשי�
צי� במקומות  שקוף  ופרסום  הכווונה  לוט 

מכונה  לעיבוד  מאוד  נוח  פלקליר   Æבוריים
למגוון  מתאים  הוא  בעזרתם  בחום¨  ועיצוב 
בפני  הגבוהה  עמידותו  עקב   Æרחב יישומים 
לשימוש  אידיאלי  גם  פלקליר  כימיקלים¨ 

Æבסביבות כימיות קשות

Æאתם מכוסים Æפלרם

t מאפיינים ויתרונות 

ó העברת אור גבוהה
ó עמידות כימית מעולה
ó עמידות מעולה באש

ó קל לעיבוד וכיפוף
ó עמידות טובה להולם

ó קל להתקנה בעזרת כלי עבודה רגילים 
ó פלקליר UV ≠ לשימוש חיצוני

פלקליר™
עיבודלוח פיÆויÆסי שקוף שטוח פרסום

t יישומים עיקריים 

ציבור¨ בתי  חלונות בטיחות במבני  זיגוג∫   ó
ספר¨ בתי סוהר ומתקנים אנטי≠ונדאליים

ó בניה∫ זיגוג עמיד למבנים יבילים
ó תעשיה∫ חלונות¨ פתחי צפייה וציפוי קירות 

בסביבות קורוזיביות
פרסום ושילוט∫ שלטים שקופים במבנים   ó
לסביבה  שקוף  שילוט  וסגורים¨  ציבוריים 

קורוזיבית

זיגוג



אירופה
אנגליה
ישראל
אמריקה
אוסטרליה
המזרח הרחוק
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פלקליר™  לוח פיÆויÆסי שקוף שטוח

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

Æלפיתוח מוצרים מתמיד¨ מומלץ לבדוק אצל ספק מקומי של פלרם תעשיות ולוודא שהמידע ברשותך עדכני
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t תכונות פיזיות אופייניות 

ערךיחידותתנאי בדיקה    תכונה                                ©תקן®

®D-792©                           סמ“קמשקל סגוליØ1.4גרם

®D-570©                             23°ספיחת מיםC≠24%0.03 שעות ב

®D-648©        טמפרטורת עיוות תרמיØHDTסמ“רØעומס∫ 1.82 ק“ג°C60

®D-648©               טווח טמפרטורת שרות°C50 0 עד

®C-177©                            מוליכות חוםW/m K0.15

®D-696©  מקדם התפשטות תרמית לינאריתcm/cm °C6.7x10-5

®D-638©                דקהחוזק למתיחה בכניעהØ10 מ“מMPa55

®D-638©                  דקהחוזק למתיחה בשברØ10 מ“מMPa35

®D-638©                     דקההתארכות בכניעהØ10%3 מ“מ

®D-638©                      דקההתארכות בשברØ10%120 מ“מ

®D-638©                        דקהמודול אלסטיותØ1 מ“מMPa3,100

®D-790©                          דקהחוזק לכפיפהØ1.3 מ“מMPa103

®D-790©                          מודול כפיפהMPa3,200

®ISO 6603/1 E50©              פלקליר ≤ מ“מעמידות להולםJ95

®D-1003©                          %87פלקליר שקוףהעברת אור

®D-192t5©                   4>%פלקליר שקוףאינדקס הצהבה

™תקני ASTM מלבד המקומות בהם צוין אחרת

t תקני אש

פלקליר כבה מעצמו ועומד בתקני האש המחמירים ביותר בתחום 
Æהפלסטיקה

סיווגתקןמדינה

5,3,3ת“י 755ישראל

DIN 4102B-1גרמניה

BS 476/7Class 1אנגליה

*NSP 92501,4M-1, M-2צרפת

כבה מעצמוIEC 695.2.1ארה“ב

UL 94V-0ארה“ב

ASTM D-635CC1ארה“ב

™תוצאות תלויות בעובי

מידות ©מ“מ®עובי ©מ“מ®תאורמוצר

102500x1300 - 8לוח פיÆויÆסי שקוף מיוצב UVפלקליר™

HI ™סי שקוף משופר חוזקפלקלירÆויÆ21000 ,1.5 ,1לוח פיx2000
1220x2440

UV ™מצד אחדפלקליר UV סי שקוף מוגןÆויÆ101300 - 8לוח פיx2500
1500x3000

t היצע מידות וצבעים

t עמידות בפני כימיקלים

פלקליר עמיד ביותר בסביבות כימיות קשות ומתאים למגוון יישומים 
במפעלי כימיקלים ובכל מקום בו נעשה שימוש בחומרים קורוזי�

ביים שוניםÆ רשימת חומרים כזו ורמת העמידות של פלקליר בפני 
 Chemical Resistance of PVC” בחוברת  מפורטים  מהם  אחד  כל 

Æשל פלרם “Products

t עמידות בפגעי מזג האויר

UV הנו המוצר המועדף לשימושים חיצוניים עקב שכבה  פלקליר 
המגנה עליו מפני קרינת השמש המזיקהÆ טווח טמפרטורת השירות 

.50°C 0° עדC של פלקליר לסוגיו הוא

t התקנה

הוראות התקנה יסופקו לפי דרישהÆ מיד לאחר ההתקנה יש להסיר 
Æמשני צידי הלוח את יריעות ההגנה המכסות אותו

www.pal ram.co. i l


